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Abstrakt 

Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků 

zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil 

hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při zanášení 

sedimentem dochází nejen ke snižování zásobního objemu nádrže, ale také 

dalším negativním následkům v podobě eutrofizace či obecného zhoršení kvality 

vody. Dochází k postupnému omezení účelu, pro který byla nádrž vybudována. 

Navrácení nádrže do původního stavu a obnovení původního účelu je vždy velmi 

nákladné a u větších nádrží prakticky nemožné. 

Možnosti predikce tohoto procesu a následné ochrany se v současné době 

orientují na použití GIS nástrojů. Model WaTEM/SEDEM je empirickým nástrojem, 

který velmi dobře reflektuje proces erozních událostí, následného transportu 

vodním tokem a zanášení vodních nádrží pomocí jednoduchých a známých 

principů v dlouhodobém horizontu (USLE). 

Představené metody jsou řešeny pomocí modelu na rozsáhlém území více 

než 31 000 km2. Výpočty bylo zjištěno, že celkové zanášení nádrží vlivem eroze je 

v České republice zásadní. Do 58 významných řešených nádrží každoročně 

vstupuje v celém jejich povodí celkem 1,23 mil. tun splavenin. Celkem 59 % z 

tohoto množství je zachyceno v nádržích, což znamená 726 000 tun (605 000 m3) 

každoročně ukládaného sedimentu. Do toků v řešeném území vstupuje ročně 

1,91 mil tun erozních splavenin, v rámci celé ČR lze tento vstup extrapolovat na 

3,2 mil tun, tedy přibližně 2,6 miliónů m3. 

Dva největší celky povodí Slapy a Nové Mlýny dotují vodní toky stovkami 

tisíc tun sedimentu. Extrémní zatížení vodních nádrží vyžaduje určité způsoby 

ochrany. Tyto celky jsou podrobněji popsané a diskutované. 

V rámci práce jsou představeny také možnosti protierozní ochrany a 

kvantifikace efektu v uzávěrové nádrži. Zde je prokázáno, že v případě zatravnění 

kritických lokalit je možno už při 5 % chráněné plochy dosáhnout snížení vstupu 

splavenin o 10 – 20 % (dle místních podmínek). 

Výsledkem práce je podrobný popis vstupu (eroze), procesu (depozice, 

transport) i následků (ohrožení vodních nádrží) z pohledu erozních splavenin 

s využitím právě distribuovaného empirického modelu WaTEM/SEDEM. 

 

Klíčová slova: ztráta půdy, zanášení nádrží, WaTEM/SEDEM, USLE, velká 

povodí 
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Abstract 

Water reservoir filling by sediment is one of the key consequence of 

accelerated erosion processes in the landscape. Water reservoirs as the end 

profile of the hydrological unit are a vulnerable element in the landscape. 

Sedimentation reduces tank volume and has other negative consequences in the 

form of eutrophication or general deterioration of water quality. There is a 

reduction of the original purpose. The budget for reservoir conservation is always 

high and it is practically impossible realize it for large dams. 

The predicting of the process including subsequent protection is currently 

focused on using GIS tools. The WaTEM / SEDEM model is an empirical tool that 

reflects very well the process of erosion, subsequent water transport and water 

reservoir siltation by simple and well-known principles in the long term (USLE). 

The presented methods are about using a model on a large area of more 

than 31 000 km2. The calculations have shown that the total filling of reservoirs 

due to erosion is crucial in the Czech Republic. In total, 58 significant tanks each 

year enter a total of 1.23 million tons of sediment in their entire catchment area. 

Subsequently 59% of this quantity is stored, which means 726,000 tons 

(605,000 m3) of sediment every year. Approximately 1.91 mil. tons of material 

enter the streams in the area. Within the whole of the Czech Republic, this input 

can be extrapolated to 3.2 mil. tons, (2.6 millions m3). 

The two largest basins, the Slapy and the Nové Mlýny basins, receive 

hundreds of thousands tons of sediment. Extreme water reservoir loads require 

protection. These basins are described more in detail and further discussed. 

In the course of the thesis, the possibilities of soil protection and 

quantification of the effect in the final reservoirs are presented. Grassing of 

critical places can reduce the entry of the sediment into reservoir by 10 - 20% 

(according to local conditions) already on 5% of protected area. 

The result of this work is a detailed description of the entry (erosion), 

process (deposition, transport) and consequence (vulnerability of water 

reservoirs) from the point of view of erosion floods using the currently distributed 

empirical model WaTEM / SEDEM. 

 

Keywords: soil loss, reservoir silting, WaTEM/SEDEM, USLE, large 

catchments 
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Seznam zkratek 

 BPEJ – Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

 CORINE Land Cover – Coordination of Information of the Enviroment – 

evropský program inventarizace využití území v evropském měřítku 

 ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální 

 DIBAVOD – Digitální báze geografických dat 

 DMT – Digitální model Terénu 

 DMT SRTM - (z angl. Shuttle Radar Topography Mission) - digitální model 

terénu odvozený z radarového průzkumu z raketoplánu Endeavour (2000) 

 DMR4G – Digitální model reliéfu 4té generace - produkt ČÚZK 

 DMR5G – Digitální model reliéfu 5té generace - produkt ČÚZK 

 EU – Evropská Unie 

 GIS – Geografický Informační Systém 

 LANDUSE – z angl. Land use – informace o využití území 

 LPIS – veřejný informační systém, registr zemědělské půdy s informacemi 

o půdních blocích a jejich využití, Ministerstvo zemědělství 

 RUSLE – revidovaná univerzální rovnice ztráty půdy 

 SDR – Sediment Delivery Ratio – poměr odnosu splavenin 

 SY – Sediment Yield – sediment vstupující do vodních toků 

 TE - Trapping Efficiency – poměr zachycení 

 TTP – Trvalý travní porost 

 USLE – „Universal Soil Loss Equation“, univerzální rovnice ztráty půdy 

 WATEM/SEDEM – empirický model erozních a transportních procesů 

 ZABAGED – Základní Báze Geografických Dat České republiky, akronym 

používaný pro digitální databázi dat odvozených ze základní mapy ČR 

1:10 000 (např. pro informace o využití území) 

  



Posuzování erozní ohroženosti vodních nádrží sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM 

9 

1 Úvodní slovo autora k řešené problematice 

Voda v krajině je v dnešní době často chápána pouze z pohledů extrémů, 

které jsou vidět a jsou tedy často diskutované.  Jde zejména o problematiku 

povodní a v dnešní době také velmi často problémy sucha. Vazba na krajinu je 

však daleko komplexnější a širší, než by se na první pohled mohlo zdát. Chybějící 

voda, suchá půda, extrémní srážky, odnos půdy, odnos vázaných látek, jejich 

koncentrace v jiných místech - na konci svahu jednotlivých pozemků, v řekách i 

drobnějších vodních tocích, ve vodních nádržích, apod. 

Snaha zmírnit tyto extrémy nás vždy musí vracet v myšlenkách a 

v plánování ochrany zpět do krajiny, na začátek celého problému. To znamená 

neřešit např. problém povodně pouze ve městě, zanášení nádrže nebo zelenání 

přímo v nádrži. Tento velmi úzký pohled je nelogický, pro ochranu neefektivní a 

zejména dlouhodobě neudržitelný. Zmírnit extrémy neznamená striktně zakázat 

kulturní využívání krajiny, ba naopak. Velmi dobré výsledky může mít efektivní 

lokalizace problematických míst a vhodné zaměření ochrany. 

Zemědělec hospodařící na své půdě si je historicky vědom,  jak o svou 

půdu, svůj majetek, pečovat. Tato zkušenost se předávala po generace. 

Z praktických důvodů se hospodařilo na menších dělených lánech. V poválečném 

vývoji došlo k drastickým změnám, zejména ve velikosti parcel, mechanizaci a 

násilné kolektivizaci všeobecně. Důsledkem této doby jsou dnešní „zděděné“ 

problémy, kdy většina zemědělců (v ČR cca 80 %) hospodaří na pronajaté půdě 

(Novotný et al. 2014) a nefunguje tak přirozená ochrana vlastního majetku. Úlohu 

plánovače tak musí převzít stát a vhodně chránit půdu, své přírodní a kulturní 

dědictví. Svou úlohu může plnit dobře a kvalitně pouze, pokud má k dispozici 

relevantní podklady, které pomohou při identifikaci problémů, jejich lokalizaci, 

plánování a výběru vhodných opatření. 

Jednou takovou metodou, která je zaměřena na vztah srážka – odtok – 

eroze půdy – transport splavenin – sedimentace v nádrži, je právě model 

WaTEM/SEDEM, kterému je celá práce věnována. 

Obecně se dá hovořit o nastupujícím standardu využití geografických 

informačních systémů (GIS) k řešení celé problematiky. Před několika lety tomu 

však tak nebylo a i na této práci je vidět rychlý postup počítačových technologií. 

Zejména dostupná zdrojová data pro modelování se stále vylepšují, což 

samozřejmě nepopírá metodu přístupu, ale naopak pomáhá eliminovat některé 

nejistoty na vstupních datech a tedy i ve výsledcích výpočtů. 
Hlavním cílem disertační práce je vyhodnocení možností modelování 

transportu splavenin a zanášení nádrží ve velkých povodích s využitím dat 

dostupných pro Českou republiku. Predikování erozních procesů a na ně 
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navázaných transportních procesů se zachycením ve vodních nádržích má 

potenciál pro krajinné plánování v nejširším slova smyslu. Od identifikace 

problémů lze následně cíleně přistoupit k řešení problémů daných lokalit, které 

se z rozsáhlé analýzy ukážou jako rizikové. 

Práce se věnuje řešení transportních procesů vodní eroze, následnému 

zanášení vodních nádrží a predikci tohoto procesu pomocí moderních metod 

modelování s využitím podpory geografických informačních systémů. Důraz je 

kladen na aplikaci modelu WATEM/SEDEM v měřítku velkých povodí (řádově 

tisíce km2) a prokázání oprávněnosti tohoto použití. 

Jak bylo nastíněno výše, hlavním cílem je vyhodnotit možnosti modelování 

transportu splavenin a zanášení vodních nádrží pro rozsáhlá povodí (desítky tisíc 

km2). Benefity takového řešení (použitelného modelu) nabízí nesrovnatelně 

levnější a efektivnější možnosti identifikace rizika, stanovení míry ohrožení, 

vymezení kritických a tedy prioritních oblastí a následně nastavení efektivní 

ochrany pro potřeby krajinného plánování, ochrany vodních zdrojů i 

obyvatelstva. 
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2 Současný stav problematiky erozních procesů 

Ornou půdu můžeme z určitého úhlu pohledu považovat za surovinu, 

kterou je možno vyčerpat stejně jako jiné přírodní zdroje (resp. se jedná o velmi 

pomalu obnovitelný zdroj). Často se při rozboru tohoto tématu hovoří o ztrátě ve 

smyslu odnosu půdy z původního místa. Přitom dochází ke změně vlastností, 

které mají velký vliv na úrodnost a mohou mít za následek velké hospodářské 

škody. Na původním místě je nedostatek úrodné půdy očekávaných vlastností a 

naopak na jiných místech dochází ke kumulaci půdních částic, často 

v nevyhovujícím stavu (zrnitostní složení, obsah živin, forma apod.). 

Vhodně navržená protierozní opatření jsou jedním z účinných způsobů 

k minimalizaci nadměrného odtoku, eroze i dalších následků (Hessel & Tenge 

2008). Tomu vždy předchází výběr vhodných území, lokalizace problémů pro 

následné soustředění zájmu. Pro získání přehledu a zjištění stavu erozní 

ohroženosti pro rozsáhlá území je velmi výhodné použít podporu GIS 

v kombinaci s osvědčenými metodami (Fistikoglu & Harmancioglu 2002), jako je 

např. empirická metoda USLE (Wischmeier & Smith 1978). 

Zemědělská krajina v České Republice prošla od doby Druhé světové války 

výraznými změnami. Za jednu z dramatických změn v území lze považovat 

transformaci zemědělství a kolektivizaci pozemků v období totalitního 

komunistického režimu. Následkem kolektivizace pozemků došlo ke slučování 

pozemků do velikosti až 50 – 100 ha (v porovnání s několika ha v první polovině 

20. století), což vedlo k enormní akceleraci erozních a transportních procesů 

v krajině. Krajina ztratila přirozenou schopnost retence a došlo ke zrychlení 

procesů (Bouma et al. 1998; Feranec et al. 2000; Bičík et al. 2001). Tyto změny mají 

v krajině dodnes výrazný podíl na průběhu erozních událostí, ačkoliv se situace 

v posledních 20 letech výrazně zlepšila (Van Rompaey et al. 2007).  

Aktuálnost problematiky eroze a přívalových srážek, či naopak extrémního 

sucha, může být dokumentována v podstatě každým rokem. Jednotlivé srážkové 

události, které způsobí erozi, mapuje již s podporou státního pozemkového 

úřadu VÚMOP (Novotný et al. 2016). V citované zprávě je podrobně zpracovaná 

statistika téměř 750 reálných událostí z posledních sedmi let.  

Každá větší povodňová situace sebou nese také extrémní erozní transport 

do toků a vodních nádrží. Tedy např. povodně v posledních letech (1997, 2002, 

2006, 2009, 2010, 2013 a další.). V roce 2010 přijalo Ministerstvo zemědělství a 

Ministerstvo životního prostředí společný koncept „Koncepce řešení 

problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických 

a přírodě blízkých opatření“. (MZe & MŽp 2010) Toto usnesení bylo vládou 

schváleno a jako strategický dokument uloženo ministrům plnit jeho dílčí úkoly. 
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Mimo jiné se věnuje právě souvislosti erozních událostí s povodňovými a nutné 

koncepční ochraně. 

V dnešní době se často diskutuje nad globálním oteplováním, nebo lépe 

řečeno, globálními změnami klimatu. Často se v této souvislosti řeší míra vlivu 

člověka. Neoddiskutovatelným faktem je, že změny klimatu se odehrávají a je 

třeba je akceptovat, reagovat na ně a být připraven jim čelit. Vědci z university 

v Berkley (v čele s fyzikem Richardem Mullerem) provedli rozsáhlou studii 

celosvětového vývoje teplot od roku 1753 (v ČR až od roku 1771) na základě 14,4 

milionů záznamů z měřících stanic po celém světě. Tato studie potvrdila 

souvislost skleníkových plynů produkovaných člověkem s globálním 

oteplováním. Pokud se zaměříme na detail této studie pro ČR, zjistíme, že do roku 

1810 došlo k nárůstu o 0,62 °C, do roku 1990 je to již o 2,66 °C (Berkeley Earth 

2015). Ze stejného zdroje lze uvést, že rok 2016 byl celosvětově nejteplejším 

rokem dle historických záznamů.  

Nárůsty teplot logicky ovlivňují celkové klima a tedy i srážky, které stojí na 

počátku erozních a transportních procesů. 

 

Obr. 2-1 Průběh teplot v ČR dle měřených záznamů (Berkeley Earth 2015) 

Celkový stav vodních útvarů stojatých povrchových vod a stav tekoucích 

vod se v uplynulých letech výrazně zlepšil. Jedním z významných kroků, který 

vedl ke zlepšení je implementace Evropské rámcové směrnice o vodách 

(2000/60/ES - Water Framework Directive). Došlo k aplikaci regionálních 

opatření, která mají národní i mezinárodní význam, došlo k rozšíření 

pravidelného monitoringu ekologického stavu (Hering et al. 2010). Zlepšení stavu 

se týká zejména čištění odpadních vod, důslednějšího odstraňování některých 

prvků z odpadních vod (dusík, fosfor). Díky snížení zátěže vodních toků a nádrží 
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nutrienty z odpadních vod se stává zatížení ze zemědělství prostřednictvím 

erozních událostí významným prvkem (Krása 2010). 

2.1 Proces eroze půdy a její následky 

 Erozí se běžné nazývá přírodní proces, při kterém působením vnějších 

činitelů (např. vody, větru, ledu) dochází k narušování zemského povrchu a změně 

morfologie (Janeček 2005). Samotný proces je přirozenou součástí přírody, 

kterou nelze nazvat jednoznačně negativní. Obecně vzato patří eroze mezi 

základní krajinotvorné procesy, které vštípily krajině její „tvář“. Dnes se však 

můžeme stále častěji setkávat s významným ovlivněním těchto přírodních 

procesů člověkem. Často dochází k jejich urychlování vlivem nevhodného 

hospodaření v krajině. Výsledkem je narušení přírodních vazeb a z nich plynoucí 

výskyt mnoha negativních důsledků. 

Eroze je přirozený proces provázející vývoj Země. Vliv člověka na krajinu a 

přírodní procesy, ve větším měřítku, je záležitostí novodobé historie, tedy 

několika desetiletí. 

Zejména vodní eroze ve vztahu k zemědělské půdě má mnoho negativních 

důsledků. Snižuje hloubku půdního profilu, zhoršuje půdní podmínky (jak 

fyzikální, tak i chemické), dochází k odnosu svrchní, tedy nejúrodnější části 

půdního profilu (ornice). S půdou se transportují také živiny, které chybí na dříve 

úrodné půdě a naopak způsobují velký problém ve vodních nádržích – 

eutrofizaci. 

Nejvýznamnější formou eroze je v ČR vodní eroze, tedy půdní eroze 

způsobovaná vodou, resp. dešťovými srážkami a zejména pak následným 

povrchovým odtokem. Tato práce se bude dále věnovat pouze vodní erozi, která 

je v ČR nejrozšířenější formou, která přináší řadu problémů v zemědělství i 

vodním hospodářství (Janeček et al. 2012). 

Cílem zkoumání erozních procesů a jejich kvantifikace je snaha o zmírnění 

negativních následků. Jedním z nich je zanášení vodních nádrží sedimenty. Tyto 

sedimenty často pocházejí z intenzivně využívaných zemědělských oblastí, mají 

velký obsah živin (fosfor, dusík, draslík) a při dosažení stojaté vody mají za 

následek zvýšení úživnosti prostředí a následnou eutrofizaci. Zejména z pohledu 

ochrany není možné tyto zdroje zanedbávat. 

Podle intenzity lze erozi dělit na (Holý 1994): 

 Normální (geologická) 

 Zrychlenou 
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Normální erozí je možno nazvat erozi takovou, která probíhá s malou intenzitou. 

Ztráta půdních částic je doplňována přirozenou tvorbou nových částic z půdního 

podkladu. Nedochází tedy ke snižování mocnosti půdního profilu. Mění se 

zrnitostní složení vrchního půdního horizontu (stává se hrubozrnným). 

Při zrychlené erozi se půdní částice smývají v takovém rozsahu, že nemohou být 

nahrazeny půdotvorným procesem z půdního podkladu. 

Cílem protierozní ochrany je přiblížit se k erozi normální. Je tedy potřeba chápat, 

že proces eroze vždy byl a bude součástí přírodních vazeb. Není tedy možno nad 

tímto procesem uvažovat jako nad plně negativním a tak přistupovat k ochraně. 

Cílem není snížit erozi na nulovou hodnotu, tedy přímo jí zabránit a plně ochránit 

veškerou půdy. Jde pouze o regulaci zrychlené eroze, tedy přiblížení ke stavu 

přirozenému, přírodnímu, tedy bez výrazného vlivu člověka. 

 

 

Obr. 2-2 Eroze po intenzivní srážkové události, foto: Josef Krása 

Jedním z přímých následků vodní eroze je výrazná degradace půdy. Půda 

hraje klíčovou roli v biologických, hydrologických, erozních i geochemických 

procesech (Keesstra et al. 2012). Degradací půdy dochází k omezení její 

produkční schopnosti. Následná nemožnost využívání půdy k zemědělství může 

mít dopady charakteru nejen zemědělského či ekologického, ale také například 

ekonomického nebo politického. 
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Obr. 2-3 Poškození půdy, usazený sediment, foto: Ing. Jan Bursík 

 

 

Obr. 2-4 Poškození půdy, sedimentace splavenin, foto: Josef Krása 
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Obr. 2-5 Erozní odtok ze zemědělského pozemku při srážkové události, foto: Ing. Jan Bursík 

 

Degradaci půdy lze chápat jako nepříznivou změnu v koloběhu živin a 

organické hmoty v půdě, dále změnu půdní struktury a textury. Změny jsou tedy 

jak chemické, tak fyzikální. Dochází k ovlivnění vlastností, jako jsou např. 

objemová hmotnost, vodní kapacita, pórovitost, infiltrační schopnost a jiné. 

Snižuje se mocnost půdního horizontu. Dále dochází ke snížení obsahu 

minerálních živin, organické hmoty a humusu v půdě. (Lal 2001) 

Sediment transportovaný ze zemědělských ploch dále do vodních toků a nádrží: 

 Snižuje kapacitu koryt vodních toků 

 Zvyšuje zákal vody, dochází k obecnému zhoršení kvality vody 

 Způsobuje problémy při plavbě 

 Ve vodních nádržích dochází k omezení zásobního prostoru a snižuje 

schopnost pokrytí požadovaných odběrů vody 

 Způsobuje eutrofizaci díky uvolňování polutantů vázaných na 

transportovaný materiál. (Smith 2009) 
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Obr. 2-6 Dotace vodního toku sedimentem, foto: Marcus Schindewolf 

 

 

Obr. 2-7 Zanesená vodní nádrž jemným sedimentem, foto: autor 
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Obr. 2-8 Eutrofizace vodní nádrže Orlík, léto 2014, foto: autor 

Zajímavým pohledem na aktuální problematiku eroze je skladba plodin, 

která tento proces výrazně ovlivňuje. Na Obr. 2-14 je vidět, jak se měnila skladba 

některých plodin, zejména nárůst produkce řepky, na úkor např. pícnin. Jde o 

porovnání let 1960 a 2015. Řepka obecně nepatří mezi protierozní plodiny, i když 

její pokryvnost povrchu je, zejména v pokročilých vegetačních fázích, výrazná. 

Tato plodina velmi vyčerpává půdu a narušuje přírodní vazby. Díky tomu 

následně přispívá druhotně také k erozním procesům. Zajímavé je také, že má 

největší eutrofizační potenciál, tedy uvolňuje do vodního prostředí velké 

množství dusíku a fosforu (z procesu hnojení), který nedokáže sama efektivně 

využít (de Vries et al. 2010). 

 

Obr. 2-9 Struktura osevních ploch v ČR 1960 vs. 2015; nárůst plodiny řepka (Český statistický úřad 2016) 
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Obr. 2-10 Pohled na krajinu plnou vzrostlé řepky, foto: autor 

Největší riziko této plodiny však spočívá v letním setí, tedy na přelomu 

července a srpna. V tomto období se vyskytují v ČR intenzivní srážkové události. 

Následky přívalové srážky na povrchu bez vzrostlé vegetace (po setí řepky) lze 

demonstrovat na jedné srážkové události z oblasti Býkovického potoka 

(Středočeský kraj). Na Obr. 2-11 je možné vidět následky události z pozemního 

pohledu. Identická lokalita Obr. 2-12 nabízí pohled z UAV, tedy leteckého snímku. 

Zde je velmi dobře vidět trasa splaveného sedimentu v bezprostřední blízkosti 

obytných budov. 

 

Obr. 2-11 Následky erozního smyvu z osobního pohledu, foto: Ing. Jan Bursík 
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Obr. 2-12 Následky erozního smyvu z leteckého snímku (UAV), foto: Josef Krása 

Pokud se zabýváme vegetačním pokryvem a jeho vazbou na erozní a 

transportní procesy, je nutné zmínit negativní efekt širokořádkových plodin 

obecně. Právě díky nedostatečnému pokryvu (široké řádky mezi vegetací) 

dochází k přímému kontaktu dešťové srážky se zemským povrchem ve vysoké 

intenzitě a následně k odtoku, který není výrazně zpomalován. Situace je horší při 

setí po spádnici, kdy odtékající voda nemá přirozenou bariéru řádku. Dochází tak 

k erozním rýhám přímo mezi řádky plodin. Nejhorší plodinou z tohoto pohledu je 

kukuřice Obr. 2-13. 

 

Obr. 2-13 Širokořádkové plodiny, vzrostlá kukuřice, foto: autor 
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2.2 Rozšíření eroze v ČR i ve světě (měřítko problému) 

Zrychlená eroze je v současné době všeobecně uznávaným světovým 

problémem, který získává na vážnosti i velikosti. Je však velmi obtížné určit 

rozsah, velikost a rychlost půdní eroze včetně jejich důsledků ve světových 

měřítkách. 

Odhaduje se, že množství sedimentů transportovaných do oceánů vzrostlo 

z 10 miliard t.rok-1 před zavedením intenzivního zemědělství na 25 až 50 miliard 

t.rok-1 v současnosti. Za tu dobu bylo erozí zničeno 430 milionů ha produktivních 

ploch (Janeček 2005). 

Odhady ztráty půdy ve světovém měřítku kolísají podle různých autorů od 

0,088 mm.rok-1 (Walling & Moorehead 1987) do 0,3 mm.rok-1(Fournier 1960), jak 

uvádí Janeček (Janeček 2005). 

 Z novodobějších výzkumů je zřejmé, že zejména v Evropě se jedná o velmi 

aktuální problém. Průměrná ztráta půdy v celé Evropě dosahuje 2,46 t.ha-1.yr-1 

(Panagos et al. 2016). Ve stejné literatuře se také uvádí, že snížení eroze je 

jedinou udržitelnou cestou k zachování produkce jídla při vzrůstající populaci. 

Uvádí se, že více než 95 % produkce jídla pro lidi a potravy pro zvířata je určitým 

způsobem závislé na půdě (Reeves 1997). 

 Ztráta půdy větší než 5 t.ha-1 rok se vyskytuje v celé Evropské unii na ploše 

větší než 140 000 km2 (Panagos et al. 2016). To je tedy více než rozloha celého 

Řecka a jen o trochu méně než dvojnásobek rozlohy České republiky. 
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Obr. 2-14 Modelovaná ztráta půdy vodní erozí v Evropě (referenční rok 2010) - (Panagos et al. 2016) 

 

Na území České republiky je téměř 50  % ploch orné půdy ohroženo vodní 

erozí a vyžaduje tak důslednou protierozní ochranu (Janeček et al. 2012; Novotný 

et al. 2014). 

Jelikož se v rámci práce budeme zabývat ornou půdou, resp. zemědělskou 

půdou v širším slova smyslu, stojí za to připomenout, jaká je aktuální rozloha 

zemědělské půdy v České republice. Podrobně jsou jednotlivé kategorie vidět 

v tabulce Tab. 2-1. Celkově lze konstatovat, že orná půda tvoří téměř 38 % rozlohy 

ČR, resp. zemědělská půda zaujímá více než 53 %. Jedná se tedy o velmi důležitou 

a nezanedbatelnou plochu. 
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Tab. 2-1 Evidence ploch jednotlivých druhů pozemku dle využití (ČÚZK 2017) 

 

Stejně tak vodní plochy zaujímají téměř 3 % rozlohy a povrchové vody jsou 

tak významným zdrojem pro účely zásobování pitnou vodou i pro další účely. 

Délka vodních toků v ČR je 102 879 km (MZe 2017).  

Dle databáze DIBAVOD je možno identifikovat až 111 tisíc km vodních toků. 

Na našem území se tedy nachází průměrně více než 1,3 km vodních toků na 1 

km2. I to přispívá k úzkému kontaktu zemědělské půdy s vodními toky a vodními 

plochami a k jejich nadměrnému zatížení erozními procesy. 

 

Obr. 2-15 Ukázka hustoty sítě vodních toků v ČR 
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Obr. 2-16 Koncentrace vodních nádrží na území ČR 

Četnost vodních toků je odlišná také regionálně, jak můžeme vidět na Obr. 2-15. 

Nižší koncentrace vodních toků je v oblasti Kokořínska, resp. v oblasti Severních 

Čech i v oblasti Jižní Moravy. Naopak vysoká koncentrace toků je v horských 

oblastech, na východě Moravy, ale také v celých Jižních Čechách. Podobné 

regionální odlišnosti (Obr. 2-16) existují pro vodní nádrže. Větší množství vodních 

nádrží se nachází v Jižních Čechách, než např. na Jižní Moravě. 

2.3 Nástroje státní správy a legislativa 

Retence vody v krajině je zcela zásadní v obou směrech – jak zadržení 

extrémních odtoků jako prevence před vznikem povodní, tak zadržování vody 

obecně s cílem doplňování zásob vody v krajině, vyrovnávání odtoků z povodí a 

prevence před suchem. Jedná se tedy o systém opatření, fungujících v souladu 

s nejobecnějšími zájmy společnosti i v souladu se základní legislativou ČR. 

(Povinnost péče o půdu i o vodní poměry a retenční schopnost krajiny je 

zakotvena v §27 (hlava V – Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, díl 1 – 

Ochrana vodních poměrů) Vodního zákona – č. 254/2001 Sb. Stejný zákon ve své 

Hlavě IV – Plánování v oblasti vod specifikuje cíle v oblasti Ochrany vod jako 

složky životního prostředí. Jedním z cílů Národních plánů povodí je i ochrana a 

zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, 

snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zlepšování vodních poměrů 

krajiny. 

Na zemědělskou půdu jsou přímo zaměřené tzv. Standardy dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Zajišťují zemědělské 
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hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí (ŽP). Hospodaření v 

souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých 

plateb pro zemědělce. 

Pro potřeby GAEC byla v roce 2009 na základě výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti ve VÚMOP, v.v.i., vytvořena vrstva erozní ohroženosti půd ČR 

vodní erozí, ze které je možné identifikovat plochy silně erozně ohrožené, mírně 

erozně ohrožené a plochy neohrožené. Vymezení erozní ohroženosti v této vrstvě 

vychází z analýzy Maximálních přípustných hodnot faktoru ochranného vlivu 

vegetace (Cp ). Z vypočítaných hodnot faktoru Cp , po zohlednění dalších aspektů 

ze strany MZe, byly nastaveny limity pro vymezení erozně ohrožených ploch. 

Ostatní plochy jsou považovány za erozně neohrožené. Grafické porovnání výměr 

erozně ohrožených ploch na pozemcích vedených v LPIS s druhem zemědělské 

kultury orná půda podle podkladové vrstvy erozní ohroženosti je uvedeno v 

grafech na obrázku Obr. 2-17.  

 

Obr. 2-17 Vymezení erozní ohroženosti půd v ČR  v rámci GAEC 2 

Rozdíl ve vymezení erozní ohroženosti půd ČR v rámci GAEC 2 a podle 

doporučení VÚMOP, v.v.i. je dán aktuálním nastavením limitů pro vymezení 

jednotlivých kategorií erozní ohroženosti, které v GAEC 2 kromě odborného 

hlediska zohledňuje také ekonomické aspekty, především nákladovost realizace 

půdoochranných technologií na erozně ohrožených plochách. Převzato z 

(Novotný et al. 2014). 
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3 Geografické informační systémy a jejich 

aplikace 

Geoinformační systémy mají v dnešní době v krajinném inženýrství velký 

význam (Pietsch 2012). Díky pokročilosti informačních technologií stoupají 

nároky na množství dat, která je nutno zpracovat. Často s důrazem na vyšší 

přesnost a podrobnost výsledků. Díky využití moderních nástrojů, které nabízejí 

geoinformační technologie, je možnost rychle a efektivně zpracovat detailně 

území řádově větší než například před deseti či dvaceti lety. Současná doba 

vyžaduje nasazení moderních nástrojů téměř ve všech zájmových oblastech 

včetně modelování srážko-odtokových procesů, modelování eroze půdy a návrhů 

protierozní ochrany. Aplikace geoinformačních systému a nástrojů využívajících 

tuto technologii je dnes běžnou součástí mnoha oborů. 

Jednotlivých druhů GIS software je nepřeberné množství. (Wikipedia 2017) 

I zde je uveden jen zlomek existujících a používaných nástrojů. Některé jsou 

volně dostupné jako open source (Steiniger & Bocher 2009), tedy nejen volně 

k použití, ale přímo s otevřeným zdrojovým kódem. V českých podmínkách patří 

mezi nejznámější a často používané QGIS (QGIS 2017). Naproti open software 

stojí řada komerčně prodávaných, které často nabízejí hotový komplexní nástroj 

s uživatelsky přívětivým prostředím. 

Jedním z takových, celosvětově masově rozšířených, je software ArcGIS 

(ESRI ©), resp. jeho modul ArcMap spolu se specifickými nástroji ArcToolbox. 

Software ArcGIS našel uplatnění nejen ve vědecko-výzkumných institucích, ale 

také v praxi. V České republice s ním pracuje většina předních univerzit a 

vysokých škol, ale také řada národních i nadnárodních společností. (ARCDATA 

2017). S pomocí tohoto software a vhodných nástrojů je možné zpracovávat 

digitální datové podklady od prostého prohlížení přes základní editace a údržbu 

databáze až po složité geoinformační výpočty a analýzy. 
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Obr. 3-1 Pracovní prostředí programu ArcMap včetně nástrojů v toolbox 

 

V dnešní době je rychlost vývoje vidět z roku na rok, zejména v oblasti IT 

technologií. S počátkem řešení této práce se v oblasti GIS, zejména v oblasti 

krajinného plánování a vodního hospodářství, používaly výhradně lokální datové 

zdroje a podkladové mapy. Zajímavostí byla možnost získat ze vzdáleného 

zdroje data formou WMS služby (vzdálená služba poskytující data v rastrové 

podobě). 

Současná doba se posunula k možnostem využívání pokročilejšího 

poskytování vzdálených dat. Ať už se jedná o různé WMTS (rychlejší WMS) nebo 

přímo zdrojová data poskytovaná jako služba pro přímé využití 

v geoprocesingových nástrojích. Takto svá data publikuje např. ČÚZK. Jeho 

modely DMR4G, DMR5G i DMP1G jsou dostupné a snadno použitelné přímo 

v nástrojích ArcGIS toolbox pro další odvozené analýzy – např. výpočty sklonitostí 

či odtoků nad poskytnutým digitálním modelem na vzdáleném serveru. 

Omezením pro komerční využití jsou samozřejmě licenční podmínky, které je 

nutné respektovat. Ale pro oblast výzkumu a vývoje, testování postupů nebo 

výuky je to obrovský přínos z pohledu kvalitních a dostupných dat. 

Dalším vhodným nástrojem pro práci zejména s rastrovými daty je 

software Idrisi (Clarc labs ©). Simulační model (jako např. WaTEM/SEDEM, použitý 

v této práci) používá souborový systém „Idrisi raster - *.rst“ a použití GIS Idrisi je 

vhodné při přípravě datových podkladů. 
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Obr. 3-2 Pracovní prostředí programu Idrisi 

 

Význam software není jen v přehledném zpracování. Důležitou roli hraje 

také automatizace celého procesu. Příprava dat tak dokáže být konzistentní a je 

tak možno omezit selhání lidského faktoru při přípravě rozsáhlých datasetů. 

Stejně tak dokáže výrazně urychlit přípravu potřebných dat. Nejde tedy jen o 

časovou úsporu, ale často hranici proveditelnosti. Ať už jde o jednoduchý nástroj 

typu „makro“ v prostředí Idrisi (Bauer 2012), kdy se jedná o jednoduché textové 

příkazy s parametry ke spuštění nástrojů v rámci jednoho projektu nebo o 

složitější operace s daty, jako je ArcGIS model builder. Ten umožňuje využít 

sestavení podrobného modelu daného úkolu s určením vstupních a výstupních 

parametrů, nastavením okrajových podmínek apod. Vše přehledně v grafickém 

rozhraní. 
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Obr. 3-3  ArcGIS modelbuilder – nástroj pro částečně automatizovanou tvorbu LandUse 

 

Pokročilejším postupem je programování (v ArcGIS v jazyce Python). Toto 

je samozřejmě nejvhodnější přístup k (automatickému) zpracování dat, ale 

vyžaduje znalost programování obecně, s důrazem na jazyk Python. Stejně tak 

vyžaduje pokročilé uživatelské znalosti ArcGIS, bez kterých není možno začít 

programovat odborné úlohy. 

K většině výsledků, prezentovaných v rámci práce, byla využita kombinace 

výše uvedeného – tedy manuálního přístupu, makro, model builder, ale také 

částečně programování v python (ne přímo autorem). 
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4 Metody stanovení ztráty půdy a transportu 

splavenin 

4.1 Metody a matematické modely obecně 

Ztrátu půdy je možné stanovit mnoha metodami, jak manuálním výpočtem 

bez podpory GIS, tak s využitím výpočetní techniky. Většina metod používaných 

v dnešních simulačních modelech je postavena na základu metod známých a 

ověřených mechanickými výpočty. S masivním nástupem výpočetní techniky a 

její dostupnosti v posledních letech je naprostá většina z nich aplikovaná pomocí 

výpočetních modelů. 

Metody stanovení je možné rozdělit z hlediska přístupu na dvě základní skupiny 

– empirické a fyzikální.  

Empirické metody byly odvozeny na základě rozsáhlé sady experimentů a 

z nich pozorovaných či měřených událostí. Nejsou založeny na základních 

fyzikálních principech, ale popisují procesu pomocí různých faktorů postihujících 

co možná nejvíce podmínek. Často jsou nenáročné na vstupní data z hlediska 

zjednodušení popisu procesu. 

Fyzikální metody naproti tomu charakterizují průběh erozních a 

transportních procesů pomocí základních fyzikálních vztahů a souvislostí. Velmi 

podrobně lze modelovat tímto způsobem téměř jakýkoliv proces. Neúměrně při 

tom narůstají nároky na vstupní data včetně nároků na jejich kvalitu. 

Aplikovatelnost těchto metod pro rozsáhlá území je velmi náročná, často kvůli 

nárokům na data nemožná. 

Obecné rozdělení a velmi dobrý přehled metod a modelů pro erozi a 

transport splavenin zpracoval Merritt (Merritt et al. 2003). Aktuální a revidovaný 

přehled 50 ti erozních a transportních modelů je velmi dobře zpracován 

v dostupné aktuální literatuře (Pandey et al. 2016). V této publikaci je uváděn také 

model WaTEM/SEDEM, který je předmětem této práce. 

Tato práce je úzce zaměřena na aplikaci empirických metod pro 

modelování, proto se dále nevěnuje popisu metod fyzikálních, nicméně 

respektuje jejich vhodnost pro jiné účely studií, zejména v detailním měřítku, 

s možností podrobného popisu vstupních dat. 

Porovnání přístupu některých používaných modelů vzhledem k měřítku 

byla provedena a vyhodnocena. Fyzikální modely potvrdily zejména rozsahem 

náročnosti na vstupní data svoji vhodnost pro lokální studie maximálně na úrovni 
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menších povodí. Naopak metody empirické se ukázaly jako vhodné pro 

rozsáhlejší celky – velká povodí (Kavka et al. 2013). 

4.2 USLE (univerzální rovnice ztráty půdy) 

Univerzální rovnice ztráty půdy – USLE (Wischmeier & Smith 1978) patří 

mezi typické empirické metody pro výpočet ztráty půdy. Jedná se o vztah, který 

pomocí šesti parametrů (informace o srážkách, půdní charakteristiky, vegetace, 

morfologie, realizovaná protierozní opatření) stanovuje průměrnou 

dlouhodobou ztrátu půdy. 

Základní podoba vztahu je uváděna v původní literatuře takto (Wischmeier 

& Smith 1978): 

 

𝑨 = 𝑹 ∙  𝑲 ∙ 𝑳 ∙ 𝑺 ∙ 𝑪 ∙ 𝑷  (1) 

Kde: A - průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t.ha-1.rok-1) 

 R - faktor erozní účinnosti dešťů (MJ.ha-1.cm.h-1) 

 K - faktor erodovatelnosti (t.h.MJ-1.cm-1) 

 L - faktor délky svahu (-) 

 S - faktor sklonu (-) 

 C - faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu (-) 

P - faktor účinnosti protierozních opatření (-) 

 

Tato rovnice, ačkoliv byla vyvinuta v USA a původně verifikována pro tamní 

podmínky, je momentálně celosvětově hojně využívána. Samotná metodika 

„Ochrany zemědělské půdy před erozí“ (Janeček et al. 2012) se v ČR se opírá o 

tuto jednoduchou empirickou metodu, i když nabízí také další možnosti 

stanovení ztráty půdy. V průběhu let došlo k aplikaci metody na území dalších 

států, včetně evropských. Byly vytvořeny metodiky pro stanovení všech 

parametrů rovnice, které procházejí vývojem a dochází k jejich inovaci na základě 

nových zkušeností i aplikovaných výpočtů. V ČR se vývoji této metodiky věnuje 

prof. Janeček z ČZÚ ve spolupráci s mnoha dalšími pracovišti. Aktuálně je 

v platnosti metodika z roku 2012 (Janeček et al. 2012), která nahrazuje předchozí 

z roku 2007. K významným změnám v metodice došlo v přístupu k hodnotám R 

faktoru, kde se ukázala původní průměrná hodnota R faktoru pro ČR dlouhodobě 

podhodnocena a došlo k její korekci. I když se stále jedná o nedokonalou 

interpretaci R faktoru (faktor erodovatelnosti, resp. srážek) formou průměrné 

hodnoty pro celou ČR.  
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Pro predikci dlouhodobé ztráty půdy pro rozsáhlá území je možné s 

úspěchem využít moderních GIS nástrojů a metodu USLE tedy aplikovat pomocí 

simulačních modelů (Krása et al. 2005; Krasa et al. 2015; Bauer et al. 2014). 

 

Obr. 4-1 Ilustrace počítané ztráty půdy pomocí GIS, rastrová metoda 10x10m 

4.3 Transport splavenin do vodních toků – metody 

4.3.1 SDR – Sediment Delivery Ratio 

Výše uvedenou metodou USLE je možné stanovit dlouhodobou průměrnou 

ztrátu půdy, tedy dlouhodobý potenciál uvolněných půdních částic pro následný 

transport. Metoda univerzální rovnice sama o sobě neřeší stanovení části půdy, u 

které dochází k depozici. Je nutné ji pojmout celistvým přístupem – tedy 

vztahem ztráta půdy – poměr odnosu. S úspěchem se využívá obecně známá 

metoda poměru zachycení, tzv. SDR – Sediment Delivery Ratio. Pomocí této 

metody je možné stanovit dle charakteru dílčího povodí parametry určující 

depozici. Tedy procentuální část erodovaného sedimentu, který zůstane 

zachycen v ploše povodí a nedosáhne tak vodních toků ani vodních nádrží a není 

dále transportován za hranici povodí (uzávěrovým profilem). Velmi často se 

v této souvislosti cituje kalibrace, kterou publikoval Williams v rámci svého 

výzkumu na 15ti Texaských povodích (Williams 1977). Pro stanovení depozice 

před vstupem do vodotečí je z parametrů plochy povodí, reliéfu, nejdelší 

odtokové dráhy a odtokových křivek stanoven poměr odnosu SDR.  

Porovnáváním této metody s dalšími možnými se zabýval ve své práci Bečvář 

(Bečvář 2003).  
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𝑆𝐷𝑅 = 1,366 ∙ 10−11 ∙ 𝐹−0,0998 ∙ 𝑅𝑃0,3629 ∙ 𝐶𝑁5,444   (2) 

F Plocha povodí (km2) 

RP Reliéfový poměr (m/km) – Poměr výškového rozdílu mezi nejnižší a 

nejvyšší nadmořskou výškou rozvodnice a délky nejdelší odtokové dráhy 

v povodí 

CN Průměrná hodnota odtokové křivky v povodí 

 

Výhodou metody SDR může být jednoduché a přímé odvození parametru, 

naopak velkou nevýhodou nemožnost zahrnout prostorové rozmístění různých 

retenčních prvků v povodí. Pokud je např. orná půda přímo v dosahu vodoteče či 

stejná plocha umístěna na hranici povodí a místo ní travnatý pás podél vodoteče, 

výsledná hodnota SDR bude stejná, ačkoliv je jasné, že skutečná depozice a vnos 

splavenin do toků bude odlišný. 

Depozice ve vodotečích je často zanedbávána, zejména pokud jde o 

empirické modely. Pokud se zabýváme průměrnou dlouhodobou situací, tedy 

včetně extrémních srážek a průtoků, lze předpokládat, že depozice a eroze přímo 

v menších vodních tocích jsou v rovnováze a jejich přispění z hlediska přísunu 

splavenin v porovnání s plošnými zdroji je zanedbatelné. 

4.3.2 Simulační model WaTEM/SEDEM 

Kombinace výše uvedeného, tedy minimálně ztráty půdy a depozice, 

nabízí simulační model WaTEM/SEDEM, který je tématem celé práce. Podrobně je 

rozveden v následující kapitole (Kapitola 5 Model WaTEM/SEDEM). 

4.4 Zachycení sedimentu ve vodních nádržích 

Ke stanovení zachyceného množství splavenin v jednotlivých nádržích a 

následného transportu až do uzávěrového profilu je nutné stanovit pro každou 

nádrž tzv. poměr zachycení (trapping efficiency – TE, %). 

Způsob zadržení sedimentu ve vodních nádržích je v  modelech řešen 

různými způsoby, velmi často jsou využity empirické přístupy, které sledují 

závislost poměru zachycení na průtokových charakteristikách a morfologii 

nádrže. Nejčastěji citovanými metodami bývají Brownova metoda (Brown 1944), 

metoda Bruneho křivek (Brune 1953) a metoda popsaná Churchillem (Churchill 

1948). Aktuální porovnávání metod lze nalézt v dostupné literatuře (Mulu & 

Dwarakish 2015). Metoda Bruneho křivek je považována v současnosti za 

nejvýhodnější (Halcrow 2001; Šálek et al. 1989). Tuto metodu lze snadno 
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verifikovat (resp. kalibrovat) dlouhodobým kontinuálním monitoringem 

transportu splavenin na vtoku a na výtoku z nádrže. Z hlediska bilance sedimentu 

a živin je třeba zohlednit všechny nestandardní zásahy a manipulace se 

sedimentem (proplachování nádrží, odtěžení sedimentu, výlovy rybníků). 

Pro aplikaci v GIS pro rozsáhlá povodí s velkým počtem nádrží se jeví jako 

velmi vhodné analytické vyjádření střední Bruneho křivky, které po rozšířené 

kalibraci sestavil Dendy (Dendy & Champion 1978): 

𝐴 = 100 ∙ 0,97
log(

𝐶

𝐼
)
 (3) 

A Poměr zachycení (%) 

C Zásobní objem nádrže (m3) 

I Roční průměrný průtok nádrží (m3/rok) 

 

Brune zároveň upozorňuje, že závislost vyjádřená výše platí pro běžné nádrže, 

tedy bez extrémního přísunu sedimentu, částečně vypuštěné, apod. 

Nutností pro výpočet poměru zachycení v nádržích jsou informace o průtoku a 

zásobním objemu. Pokud se při modelování jedná o menší povodí, je možné 

zajistit vhodná data dostatečné kvality (i když to může znamenat přímé zaměření 

apod.). Pokud se však jedná o území řádově tisíců km2, je velmi obtížné získat 

kompletní informace o stovkách či tisících nádrží tak, aby bylo možno modelovat 

území s kompletní hydrografickou sítí vzhledem k tomu, že neexistuje kompletní 

databáze v ČR, která by takovéto informace obsahovala a je nutné kombinovat 

dostupné databáze a zahrnout statistické vyhodnocení a doplnění datových řad 

(Krása et al. 2011). 

4.5 Metody měření a validace výsledků 

Existuje řada metod, kterými je možné získat data pro validaci výsledků 

modelované ztráty půdy (eventuálně zachycení a depozice v nádržích). Často se 

používá metoda sledování koncentrace prvků jako 137Cs nebo 210Pb (Li et al. 

2003), která je však velmi nákladná. Jedná se o metodu, která sleduje pohyb půdy 

(erozi) na téměř jakémkoliv pozemku a využívá „přírodního“ stopovače (traceru). 

Jde zejména o sledování procesu v dlouhodobém horizontu (desítky let). Často 

se používá na vyšší formy eroze, např. stržovou. Díky historickým balistickým 

testům nukleárních zbraní, případně díky jaderným nehodám (Černobyl, 

Fukušima, apod.) je tento tracer přítomen téměř kdekoliv na zemském povrchu. 

Naproti tomu monitoring nerozpuštěných látek (Krása et al. 2011), nebo i 

sledování rozpuštěných látek přímo ve vodních tocích (Steegen & Govers 2001) 

nabízí dostupnou alternativu. Problémem pak je vhodné adresování 
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zachyceného znečištění (sediment, vázané látky) ke konkrétnímu území a 

zejména ke konkrétní srážkové události. Zvýšené koncentrace ve vodních tocích 

jsou výsledkem intenzivní a krátkodobé srážkové události. Monitoring je spíše 

pravidelným sledováním konkrétního parametru a často se časově nepotká 

s intenzivní událostí nebo ji velmi špatně postihne. 

Další možnou metodou je klasifikace snímků získaných pomocí 

stereofotogrametrického dálkového průzkumu (Nachtergaele & Poesen 1999). 

Tuto metodu se aktuálně snaží rozvinout ČVUT ve spolupráci s VÚMOP (Báčová & 

Krása 2016). Tato metoda by se dala považovat za srovnatelnou právě s výsledky 

měření Cs co do zájmových území (pozemek), ale ve skutečnosti využívá 

moderních přístupů dálkového průzkumu pomocí dronů a fotogrametrického 

odvození přesných digitálních modelů. Problémem zůstává vhodný způsob 

vyhodnocení. Dnes umožňuje určit „pouze“ aktuální odnos v rýhách. V případě 

budoucího dostupného přesného digitálního modelu bude šance bilancovat 

podrobněji. 

Jednou z tradičních verifikačních metod je měření v uzávěrovém povodí 

hydrologického celku, tedy depozice přímo ve vodních nádržích (Verstraeten & 

Poesen 2002; Bazzoffi et al. 1996). Výhodou této metody je, že skutečně postihuje 

všechny srážkové události, jelikož všechen transportovaný sediment, který se 

dostane do vodního toku v dlouhodobém horizontu, nutně dosáhne cílové 

nádrže. Problém se tak posouvá zejména k vhodnému popisu chování sedimentu 

v systému vodních toků a v nádrži, tedy záchytnému účinku nádrže. Každá 

z metod má své limity. Některé jsou těžko dostupné z hlediska ceny pořízení a 

vyhodnocení datových vstupů, jiné jsou problematické z hlediska dlouhodobého 

kontinuálního měření. Pro podmínky validace v České republice v měřítku povodí 

se zdá jako nejvhodnější metoda měření objemu sedimentu v nádrži. Náklady na 

tuto metodu jsou minimální (v porovnání s ostatními), výsledky měření nabízejí 

dlouhodobé průměrné informace o ukládání sedimentu na uzavřeném 

hydrologickém celku. Použitelnost a vhodnost této metody je řešena např. ve 

studii na povodí Vrchlice (Krása et al. 2005). Tato metoda je velmi vhodná 

zejména pro větší celky typu povodí, jelikož vodní nádrž tvoří uzávěrový profil 

určité jasně vymezené a hydrologicky definovatelné oblasti – od povodí řádů km2 

až po tisíce km2. 
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5 Model WaTEM/SEDEM 

5.1 Charakteristika modelu 

WaTEM/SEDEM (Van Oost et al. 2000) je distributivní model erozních a 

transportních procesů, vyvinutý na KU Leuven (Belgie). Vzhledem k tomu, že se 

jedná o empirický model, nemá přílišné nároky na vstupní data a je předurčen pro 

široké použití (ve srovnání s fyzikálními modely – viz výše, které jsou na data 

daleko náročnější). 

Aktuální dostupná verze programu je WaTEM/SEDEM 2006, která je 

postavena na poslední stabilní verzi WaTEM/SEDEM 2.1.0 a je tedy téměř totožná. 

Nabízí navíc možnost exportu pouze uživatelsky definovaných výstupních vrstev 

(ve verzi 2.1.0 jsou všechny výstupní vrstvy generovány automaticky). Zároveň je 

v této verzi implementována funkce pro predikci transportu těžkých kovů, což 

není předmětem této práce. Výpočty v této práci jsou uskutečňovány ve verzi 

WaTEM/SEDEM 2.1.0. Pokud jde o část programu a rovnice pro výpočet ztráty 

půdy a transport sedimentu, zde se jednotlivé verze liší minimálně. 

Autorský tým modelu se od doby vzniku modelu modifikoval, nicméně na 

vývoji některých částí modelu aktivně pracují a publikují studie věnující se této 

problematice. 

Detailně se věnoval popisu algoritmů modelu ve své práci (Krása 2004). 

Některé pasáže této disertační práce týkající se popisu modelu jsou inspirovány 

právě zmiňovanou publikací, jelikož se jedná o unikátní materiál, který nabízí 

detailní informace o praktické práci s modelem, které nejsou dostupné v žádné 

jiné publikované literatuře. Zároveň šlo v rámci této práce o první adaptaci 

modelu pro podmínky použití v ČR. 

5.1.1 Výpočtové metody používané modelem 

Model samotný je postavený na empirické metodě stanovení ztráty půdy 

USLE  (Wischmeier & Smith 1978) se zahrnutím některých nových přístupů 

z hlediska směrování odtoku z RUSLE (Renard et al. 1997), která je aplikována na 

pravidelnou čtvercovou síť vyjádřenou jednotlivými pixely rastrových vrstev GIS 

Idrisi. V době, kdy model vznikal, byl v akademické sféře software Idrisi populární 

a volba autorů se tedy orientovala na tento program a souborový formát. I dnes 

zůstává velmi dobrým nástrojem zejména na rastrové operace. Model využívá 

právě jeho formátů souboru, tedy Idrisi raster *.rst. 

Při výpočtu dojde ke stanovení odtokových drah každého elementu na 

povodí, které jsou dané morfologií terénu. Program od verze 2004 využívá 
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algoritmus Multiple Flow (Desmet & Govers 1996), což znamená vícesměrné 

dělení odtoku dle sklonitosti dalších buněk při výpočtu zdrojové plochy 

jednotlivých elementů. Na rozdíl od dříve využívané metody Steepest descent, 

která nabízí směrování pouze do jedné buňky cestou největšího sklonu, která 

méně odpovídá realitě, zejména při plošném odtoku. 

Stanovenými odtokovými drahami je pak erodovaná půda transportována, 

dokud nedosáhne nejbližšího vodního toku. Pokud transportní kapacita odtoku 

není dostatečně vysoká, dojde k sedimentaci části nebo celého 

transportovaného materiálu ještě před dosažením vodoteče. 

Po dosažení vodoteče je transportovaný materiál načítán dle tabulky 

navazujících úseků toků až po uzávěrový profil povodí. Pokud je v trase vodotečí 

umístěná průtočná vodní nádrž, je možné této nádrži přiřadit tzv. poměr 

zachycení např. dle Dendyho – viz výše (Dendy & Champion 1978) tak, aby 

poměrná část transportovaného materiálu sedimentovala v nádržích a nebyla 

transportovaná do dalších části vodní sítě. 

Model neuvažuje proudovou erozi ani sedimentaci ve vodních tocích. 

Model díky distributivnímu přístupu velmi dobře postihuje prostorové 

nehomogenity území. Je možné ho využít pro širokou škálu úkolů jako: stanovení 

ztráty půdy, detekce lokalit ohrožených přísunem splavenin, nalezení míst 

extrémních depozic materiálu, simulace různých scénářů hospodaření v krajině a 

jejich vlivu na ztrátu půdy, ale také na zanášení vodních nádrží. 

5.1.2 Vstupní vrstvy a parametry modelu 

Podstatou modelu jsou vstupní vrstvy shodné s metodou USLE 

aplikovanou v prostředí GIS. Jedná se tedy o R faktor, K faktor, C faktor a DMT (pro 

následné stanovení LS faktoru). Nezbytným vstupem je rastrová mapa využití 

území tzv. land-use s rozlišením základních kategorií dle vegetace (orná půda, 

travní porost, les, urbanizované plochy, vodní plochy). Pomocí této vrstvy je také 

vymezena modelovaná oblast. 

Podrobněji jsou datové vstupy popsány v kapitole 7 při popisu aplikace 

modelu během výpočtu na zájmovém území. 

Dalšími nutnými datovými podklady jsou rastr vodních nádrží s informací 

o poměru zachycení (TE), rastrová vrstva vodních toků s unikátním 

identifikátorem pro každý úsek toku a tomu odpovídající textový soubor s 

tabulkou návazností jednotlivých úseků. 

Základním kalibračním parametrem je koeficient transportní kapacity – 

rovnice (4). Náchylnost k rýhové erozi je dána řadou faktorů, tedy konvergencí 

svahu, sklonitostí, půdní texturou a vegetačním krytem. Kalibrační koeficient 

(KTC) je stanovován rozdílně pro erozně náchylné a erozně odolné povrchy 
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přičemž závisí na mezní hodnotě C faktoru. Obvyklá hodnota pro podmínky ČR je 

0,1 (Krása et al. 2013). 

Transportní kapacita jednotlivých elementů DMT je přímo závislá na 

náchylnosti k rýhové erozi (Van Rompaey et al. 2001): 

 

𝑇𝐶 = 𝐾𝑇𝐶 ∙ 𝐸𝑃𝑅 (4) 

 

Kde: 

TC transportní kapacita (kg·m-1·rok-1), 

KTC kalibrační koeficient transportní kapacity (m), 

EPR  potenciál náchylnosti k rýhové erozi (kg·m-2·rok-1). 

 

 Dalším kalibračním koeficientem modelu je PTEF (parcel trap efficiency), 

který řeší redukci odtoku jednotlivých pozemků dle způsobu využití (resp. také 

následného transportu sedimentu). Je možné ho definovat pro dané typy využití 

(orná půda, les, TTP) nebo pomocí mapy unikátně pro každý pozemek. Posledním 

koeficientem je Parcel connectivity neboli vliv hranice pozemků na odtok. 

 

Tab. 5-1 Vstupní parametry modelu WATEM/SEDEM kalibrované pro podmínky ČR  (Krása et al. 2013) 

 orná půda 

rozmezí (doporučeno) 

les 

rozmezí (doporučeno) 

TTP 

rozmezí (doporučeno) 

PTEF 0 60 – 100 (75) 50 – 100 (75) 

Parcel 

connectivity 

0 – 100(40) 0 – 100 (75) 

KTC 30 – 100 (35) 30 – 200 (55) 

5.1.3 Výstupní data modelu 

Výstupem z modelu jsou textové soubory obsahující informace o množství 

sedimentu [t/rok]: 

 celková produkce v povodí 

 celková depozice v povodí (před vstupem do vodních toků) 

 celkové množství sedimentu vstupující do vodních toků 

 celkové množství sedimentu odcházející uzávěrovým profilem z povodí 

 celkové množství zachycené ve vodních nádržích 

 množství sedimentu zachycené v jednotlivých vodních nádržích 

 množství sedimentu v jednotlivých úsecích vodních toků (přicházející 

sediment z předcházejícího úseku, množství vstupující do systému na 

daném úseku a množství, které odchází do následujícího úseku) 
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Dalšími výstupy jsou rastrové soubory: 

 Netto erosion (suma eroze/depozice v jednotlivých pixelech pro celé 

modelované území) 

 LS faktor (morfologický faktor délky svahu a sklonu – algoritmus multiple 

flow) 

 Inflow (množství sedimentu transportované do daného elementu 

v tunách) 

 Outflow (množství sedimentu transportované z daného elementu 

v tunách) 

 

Obr. 5-1 Ilustrace výstupní vrstvy transport sedimentu z modelu 

5.1.4 Uživatelské prostředí WaTEM/SEDEM 

Uživatelské prostředí modelu je velmi přehledné a snadno ovladatelné. Jak 

je vidět na Obr. 5-2 a na Obr. 5-3, model má rozbalovací menu doplněné o ikony 

často používaných nástrojů. Nejdůležitější jsou jednotlivé záložky uprostřed 

dialogového okna, kde je možné nastavit vstupní vrstvy modelu. Některé z vrstev 

jsou pro úspěšný výpočet nezbytné a neexistuje možnost výběru jiné varianty 

než vstupního Idrisi *.rst souboru (DMT, Parcel map). Některé vstupy je možné 

zvolit číselně jednou hodnotou pro celý výpočet či podrobnou *.rst vrstvou (C 

faktor, K faktor, PTEF – koeficient redukce zdrojové plochy). Některé vstupy jsou 

volitelnou nadstavbou a jejich nepřítomnost nemá vliv na úspěšný výpočet 

modelu (např. River Map – mapa vodních toků nebo Ponds – poměry zachycení 

nádrží). Pokud tento vstup není zadán, není počítána žádná návaznost a transport 

vodními toky, případně usazování (redukce) ve vodních nádržích. 
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Obr. 5-2 Výběr základních a volitelných vstupních vrstev do modelu s nastavením základních parametrů 

Poslední záložka Results se objeví až po úspěšném výpočtu v podobě 

výsledkové tabulky celkových hodnot ztráty půdy, depozice, vstupu do vodních 

toků, sedimentovaného množství materiálu v nádržích a transportovaného 

množství splavenin dále uzávěrovým profilem (Obr. 5-3 vpravo).  

  

Obr. 5-3 Volba rozšířených parametrů modelování (vlevo) a přehled výsledků (vpravo) 

5.2 Dostupné verifikace modelu 

Obecně použitelné metody verifikace byly představeny v kapitole 4.5. 

V této kapitole jde o představení publikovaných verifikačních studií samotného 

modelu WaTEM/SEDEM v různých zemích. 

Model byl v průběhu let verifikován pro různé země. Jednou z verifikačních 

studií bylo „Modelování transportu sedimentu v italských povodích“ (Rompaey et 

al. 2005), kde je použito cca 40 vodních nádrží pro verifikaci na území celé Itálie, 

na území 29 057 km2. Další verifikační studií modelu WATEM/SEDEM je aplikace 

modelu na povodích o rozloze 19 000 km2 ve Francii (Verstraeten 2006). Zde se 
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např. jedná o modelování na DMT SRTM o rozlišení 100 m. Transport sedimentu 

na menších 26ti nádržích byl použit v jihovýchodní Austrálii na území o rozloze 

cca 30 000 km2. Zde se jednalo o využití vrstevnicového modelu, v tomto případě 

s rozlišením 25m. 

Dále se jedná převážně o studie jednotlivých povodí v různých zemích, 

z nichž za jednu z největších lze považovat studii španělského povodí nádrže 

Barasona s rozlohou povodí 1504 km2 (Alatorre et al. 2010).  

Z novějších verifikačních studií je možno nalézt příklady z Číny, kde byl 

proveden výpočet transportu do uzávěrové nádrže s velmi dobrou shodou  (Zhao 

et al. 2015). Zde, díky aktuální dostupnosti moderních dat byl nasazen model 

v rozlišení 5x5m. Důvodem je i rozumná velikost území, které bylo procesováno, 

tedy 3000km2. 

V České Republice však v takovém v obdobném měřítku model dosud 

nebyl verifikován. Kalibrace modelu proběhla na základě předchozího výzkumu 

a dostupných dat pro 10 vodních nádrží na povodí velikosti 30 – 400 km2 (Krása 

et al. 2005). Každá ze studií, v různých zemích světa, jak je vidět výše, používala 

odlišné datové zdroje. Napříč Evropou, či celosvětově, není možno nastavit 

jednotně vstupní data. Protože často hovoříme o stejné vrstvě (např. dílčí faktor 

do rovnice USLE), málokdy najdeme stejný způsob odvození faktoru. 

Největší rozdíly v datových zdrojích: 

 topologii vodních toků, které svoji podrobností ovlivňují množství 

splavenin transportovaných do uzávěrové nádrže. Paradoxně může 

přílišná přesnost modelu negativně ovlivnit výsledné hodnoty 

transportovaného sedimentu a vzdálit je tak od reality, resp. použití 

modelu kalibrovaného na jiné datové vstupy může způsobit výrazné 

nadhodnocení přísunu splavenin sítí vodních toků (Krása et al. 2011; Krása 

2010).  

 digitálním modelu terénu – V prvních studiích byl používán DMÚ 25 

odvozený z vojenských map 1:25 000, s vrstevnicovým krokem 5 m, 

z něhož vznikl interpolacemi a vyhlazením DMT v rozlišení 20 m pro povodí 

Vrchlice (Dostál, Vrána, Krása, Jakubíková, et al. 2006), či použití na území 

celé ČR na stejném podkladu DMÚ 25 v rozlišení 50 m (Rosendorf 2002); Za 

přesnější podklad lze považovat např. model odvozený z vrstevnic 

ZABAGED, ze Základní mapy 1:10 000, s vrstevnicovým krokem 2 m, často 

v rozlišení 10m, vytvořené metodou TIN, jak je možné vidět ve studii na 

Starovském potoce (Bauer 2009); dnešní výpočty je možné provádět na 

vysoce kvalitních komerčních produktech, jako např. DMT Geodis Brno 

(Krása 2010) nebo na nejnovějších modelech jako je DMR 4G či 5G od ČÚZK, 
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u nich je však potřeba vhodnost ověřit individuálně. Obecně modely terénu 

odvozené laserovým skenováním dat zatěžují hydrologické výpočty 

přílišnou podrobností. Proto je nutná jejich optimalizace před jejich 

použitím (Mandlburger et al. 2009). Měřítko výpočtu vyhovující 

validačnímu setu a datům používaným v ČR je tak model o rozlišení 

10x10m (Krása 2004). 

 využití území (land-use) – Dříve využívané databáze s informacemi o 

využití území pro podmínky ČR můžeme dobře vidět ve zprávě, která se 

věnuje erozním a transportním procesům na povodí VN Brno (Müller et al. 

2004)Zde se jedná o kombinaci velmi často používaných databází jako je 

CORINE Land Cover, družicových dat či národní databáze zemědělských 

pozemků LPIS (tehdy ještě na počátku své existence). Tyto zdroje dat se 

v mnoha studiích používají samostatně a řada výzkumných aktivit je 

založena na velmi hrubé celoevropské databázi CORINE (Alatorre et al. 

2010). V dnešní době je možné s úspěchem využít databázi ZABAGED 

v kombinaci s LPIS (Bauer 2010). 

 další faktory USLE – zejména odlišná hodnota R faktoru, který byl velmi 

často stanoven jako průměrná hodnota pro ČR 20 MJ∙ha-1∙cm∙h-1. Dnes je 

v platné metodice (Janeček et al. 2012) odůvodněna hodnota 40 MJ∙ha-

1∙cm∙h-1, tedy dvojnásobná, což potvrzuje, že právě erozní účinnost deště 

byla na území ČR dlouhodobě podceňována. Další studie ukazují na 

nutnost použít podrobnější přístup a regionalizaci, neboť dlouhodobé 

průměrné hodnoty R faktoru v ČR se v různých oblastech liší vice než 

dvojnásobně (Dostál, Vrána, Krása, Jakubíková, et al. 2006; Krása 2010; 

Janeček et al. 2012). Testování algoritmů obecně, zejména odvození 

zdrojové plochy, jako velmi důležitého parametru pro výpočet 

morfologického faktoru, se věnuje ve své práci Janotová (Janotová 2010). 

Protože téměř každý GIS software používá algoritmy s drobnými 

modifikacemi, které mohou při aplikaci na rozsáhlé území znamenat 

odlišné výsledky, je nutné tuto problematiku nepřehlížet. Prezentované 

odlišnosti datových podkladů používané pro verifikaci jsou spíše 

upozorněním na měnící se podmínky, nové dostupné datové zdroje a 

možnosti ovlivnění výsledků. Nejde samozřejmě o popírání verifikační 

studie samotné. 

5.3 Dosavadní studie v ČR s využitím modelu WaTEM/SEDEM 

Testování modelu WaTEM/SEDEM se věnovalo několik studií. Model byl 

také aplikován v řadě výzkumných projektů. Od navázání spolupráce doc. Krásy 
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s KU Leuven vznikla řada vědeckých článků týkajících se modelování ztráty půdy 

a zanášení nádrží, jako např. „Reservoirs' siltation measurments and sediment 

transport assessment in the Czech Republic, the Vrchlice catchment study“  

(Krása et al. 2005), který se věnuje zanášení vodní nádrže Vrchlice splaveninami. 

V rámci studie byl úspěšně aplikován právě model WaTEM/SEDEM, jehož validace 

na tomto území proběhla úspěšně, nicméně jeho autoři doporučují provedení 

validačních studií na větším území tak, aby bylo možno postihnout podmínky na 

celém území ČR. 

Velmi podrobně sledoval chování modelu při nastavení různých parametrů 

konektivity pozemků a transportní kapacity Plocek (Plocek 2006). Prováděl 

citlivostní analýzu parametrů propustnosti a následné sedimentace v rozích 

pozemků. Věnoval se také některým chybám v transportu sedimentu 

(např. podél hranic pozemků). 

Model byl aplikován také v rámci projektu COST-1P04OC634.001 (Dostál, 

Vrána, Krása, Jakubíková, et al. 2006; Dostál et al. 2007), kde bylo modelováno 

povodí VN Hostivař. Byla provedena citlivostní analýza na rozlišení datových 

vstupů a kalibrace modelu na základě dosavadních verifikačních studií. Kromě 

stanovení ztráty půdy byly stanoveny různé scénáře ochrany půdy a následně 

vyhodnoceny pomocí modelu WaTEM/SEDEM z hlediska transportu do vodotečí 

a nádrže. Obdobně bylo řešeno povodí vodní nádrže Brno, které bylo do té doby 

největším výpočetním celkem pro model na území ČR. Jednalo se o plochu více 

než 1500 km2. Výsledky modelování lze považovat za úspěšné, ale opět končí 

doporučením autorů verifikovat model na statisticky větším datovém souboru. 

Velmi podrobně se celému modelu věnuje ve své disertační práci Krása 

(Krása 2004), kdy navazuje na předchozí výzkum na katedře a stanovuje ve 

vybraných povodích transport sedimentu pomocí modelu WaTEM/SEDEM. 

Dostupné výsledky pak využívá k verifikaci modelu. Na tuto práci navazuje 

v habilitační práci (Krása 2010), jejíž část představuje stanovení transportu 

splavenin na povodí VN Římov včetně doporučených parametrů modelu. Tato 

studie se stala podkladem pro další výpočet, který je představen v následujících 

kapitolách. 
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6 Modelované zájmové území 

Aplikace modelu WaTEM/SEDEM pro účely této práce se odehrávala v rámci 

projektu NAZV QI102A265 „Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci 

ohrožených útvarů stojatých povrchových vod“. Rozsah činností je unikátní tím, 

že model byl aplikován ve velké podrobnosti na rozsáhlé území. V podmínkách 

ČR, zejména na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze, byl 

model dosud používán na řádově menší území. Podrobně je celá metodika 

projektu, včetně přípravy dat a samotného postupu modelování, shrnuta ve dvou 

dílčích zprávách (Krása et al. 2010; Krása et al. 2011). Stejně tak je metodika 

výpočtu publikována v certifikované metodice pro praxi s názvem „Hodnocení 

ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí 

zemědělské půdy“ (Krása et al. 2013). Na všech těchto výstupech se významně 

podílel také autor této práce. 

 

Obr. 6-1 Vymezení zájmového území – vybrané vodní nádrže a příslušející povodí (Krása et al. 2011) 

Na Obr. 6-1 můžeme vidět graficky znázorněné vymezené zájmové území, 

které se rozkládá více než třetině území plochy České Republiky (celkem tedy cca 

31 500 km2). Významná část tohoto území se nachází v zahraničí (přibližně 1/10 

území). Oblast je reprezentována 58 povodími vybraných vodních útvarů 

(vodních nádrží)  nadměrně zatížených procesem eutrofizace. 

Uvedená povodí musela být v rámci možností zpracování pomocí modelu 

WaTEM/SEDEM rozdělena na téměř 80 sub-povodí, která bylo možno následně 
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v jednotlivých výpočtech úspěšně modelovat. Zájmové území disertační práce je 

vázáno na zájmové území projektu. Disertační práce z něj vychází, zejména 

z důvodu dostupnosti digitálních datových podkladů. Současně byl autor 

odpovědný za přípravy datových podkladů i samotný proces modelování a 

vyhodnocení výsledků. 

Tab. 6-1 Vybrané nádrže řešené v rámci projektu, výběr Mgr. Rosendorf v (Krása et al. 2010) 

Povodí horního  

a středního  Labe 
Povodí horní Vltavy Povodí Moravy 

Les Království Lipno I Plumlov 

Rozkoš Římov Fryšták 

Hvězda Dehtář Ludkovice 

Hamry Bezdrev Luhačovice 

Seč I Hněvkovice Povodí Dyje 

Vrchlice Staňkovský rybník Vranov 

Žehuňský rybník 
Hejtman (Koštěnický 

potok) 
Nové Mlýny I 

Vavřinecký rybník Svět Vír I 

Povodí Ohře a dolního 

Labe 
Rožmberk Brněnská 

Skalka 
Hejtman (Hamerský 

potok) 
Letovice 

Jesenice Ratmírovský rybník Boskovice 

Stanovice Kořensko Hubenov 

Máchovo jezero Husinec Dalešice 

Přísečnice Orlík I Mohelno 

Fláje Orlík II Mostiště 

Povodí Berounky Povodí Odry Nové Mlýny II 

Lučina Slezská Harta Nové Mlýny III 

České údolí Kružberk  

Žlutice Morávka  

Povodí dolní Vltavy Olešná  

Orlík III  Žermanice  

Slapy Heřmanický rybník  

Hostivař Těrlicko  

 

Zájmová území byla vybrána na základě požadavků tzv. Evropské rámcové 

směrnice o vodách (2000/60/ES), která definuje zajištění „Dobrého stavu vodních 

útvarů“ pomocí řady parametrů, včetně eutrofizace. Výběr prováděl 

Mgr. Rosendorf  (Krása et al. 2010). Problém eutrofizace je úzce spojený 

s přísunem nadměrného množství živin, z nichž limitujícím prvkem je pro většinu 

z nich fosfor. Ten je ve významném množství vázaný na splaveniny 

transportované ze zemědělských ploch právě z erozních událostí. Tato databáze 

nádrží byla po konzultaci se správci povodí (povodí Vltavy, státní podnik) 

doplněna o další zájmové nádrže a vznikl kompletní seznam, který je vidět v Tab. 

6-1. 
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Pro účely práce bylo vybráno podrobnější zaměření na dva velké celky - 

povodí Slapy a Nové Mlýny. Jedná se o podobnou velikost povodí a některé 

zajímavé výpočtové charakteristiky. Ideální pro porovnání je uzávěrová nádrž 

v obou případech na konci systému. Podrobně jsou výsledky pro tato území 

představeny v kapitole  8.2. 

Částečně jsou v práci využity výsledky některých výpočtů z aktuálně 

řešeného projektu, ve kterém byl autor aktivně zapojen. Jedná se o zpracování 

erozních a transportních procesů na území celého povodí Vltavy s názvem 

„Příprava listů opatření typu „A“ lokalit plošného zemědělského znečištění pro 

plány dílčích povodí“. Zájmové území doplňuje některé dosud neřešené oblasti, 

případně nabízí překryv. U výsledků, které jsou použity z této studie, je zmíněna 

zkratka „výpočet dle PVL – Povodí Vltavy“. Metodika výpočtu je obdobná 

s drobnými odlišnostmi. Největší změny jsou v použitém modelu terénu (DMR4G) 

a aktuálních datech o využití území. Jde tedy o originální a srovnatelnou 

metodiku a aktuální datové zdroje. Díky tomu, že se jedná o běžící projekt, nejsou 

dostupné výsledky pro celé zájmové území a výsledky byly využity pouze pro 

vybrané lokality. 
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7 Metodika výpočtu a datové zdroje 

Výpočet eroze nemusí být jedinou řešenou problematikou. Pomocí modelu 

je možné odhadnout také přísun vázaných prvků, jako např. celkového fosforu. 

Nicméně ke stanovení přísunu fosforu, jakožto určujícího prvku plošného zdroje 

ze zemědělských ploch, je nutné stanovit ztrátu půdy (erozi) a následně na ni 

vhodně navázat transport fosforu z plošných zdrojů jednoduchým přístupem 

poměru obohacení (Sharpley 1985). Tato práce se věnuje pouze problematice 

stanovení ztráty půdy a zanášení vodních nádrží sedimentem a záměrně necílí na 

další postupy týkající se stanovení fosforu s odkazem na dílčí řešitelské zprávy 

(Krása et al. 2010; Krása et al. 2011). I když uvedená problematika byla dílčí náplní 

řešeného projektu. 

Vzhledem k požadavku na určení dlouhodobé ztráty půdy, transport 

sedimentu do vodních toků a nádrží, bylo nutné použít modely pro velká měřítka 

a využít podporu GIS nástrojů. K výpočtu byl využit model WaTEM/SEDEM 

(podrobněji představen v kapitole  5), tedy výpočet distribuovaným empirickým 

modelem založeným na USLE (Wischmeier & Smith 1978). Pomocí modelu došlo 

ke stanovení ztráty půdy, depozici v ploše povodí, určení množství sedimentu 

transportovaného do jednotlivých úseků vodních toků a následně jeho zachycení 

ve vodních nádržích. 

Stěžejní byla příprava datových podkladů týkajících se jednotlivých 

parametrů modelu, resp. charakterizující jednotlivé faktory v univerzální rovnici 

ztráty půdy. 

Podkladem pro výpočet byla příprava základních vstupních vrstev: 

 DEM – výškopis – rastrová vrstva, rozlišení 10 m 

 PARCEL – mapa využití území dle kategorií WaTEM/SEDEM, rastrová vrstva 

 RIVER ROUTING – rastrová vrstva vodních toků s odpovídající atributovou 

tabulkou směrování navazujících úseků 

 PONDS – nádrže s příslušnými poměry zachycení, navázané na vrstvu toků 

 C faktor – průměrné dlouhodobé informace o vegetaci 

 K faktor – průměrný dlouhodobý K faktor jako rastr v rozlišení 10 m 

 R faktor – prostorově distribuované informace o srážkách 

Základním vstupem do modelu WaTEM/SEDEM jsou výše uvedené rastrové 

vrstvy ve formátu Idrisi. Jedná se o vrstvu digitálního modelu terénu, pozemků 

(landuse), sítě vodních toků (včetně tabulky návaznosti jednotlivých úseků), C 

faktoru, K faktoru a v případě, že je třeba stanovit transport splavenin sítí vodních 

toků do nádrží, tak také vrstvu nádrží obsahujících informace o poměru 

zachycení. Řada dalších nastavení (např. parcel connectivity, hodnoty PTEF, apod. 
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zůstala zachována podle doporučených nastavení kalibrovaných pro Českou 

republiku (Krása et al. 2013). Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce v kapitole 5.1.2 

- Vstupní vrstvy a parametry modelu, v tabulce Tab. 5-1. 

7.1 Morfologie - digitální model terénu 

Digitální terénní model poskytuje komplexní informace o morfologii 

území. Je základním podkladem pro hydrologickou i morfologickou analýzu a 

vstupuje tak do zásadních výpočtů. Přímo pak ovlivňuje kvalitu a přesnost 

výstupů modelu. Poskytovatelem použitého modelu je GEODIS Brno ©. Model byl 

využit v původním rozlišení 10 m, na něž jsou navázány všechny ostatní datové 

vrstvy.  

GEODIS Brno garantuje výškovou přesnost svého produktu na vyšší úrovni 

než dosud nejpodrobnější celorepublikový podklad ZABAGED a zároveň provádí 

průběžné aktualizace a doplňování skutečných morfologických charakteristik v 

místech liniových a velkých průmyslových staveb a jejich okolí. Proto na základě 

dosud provedených studií byl vybrán DMT ČR GEODIS jako základní zdroj 

výškopisu pro řešení projektu. 

Digitální model terénu bylo nutné získat vždy pro území jednotlivých 

povodí s dostatečným přesahem (tzv. bufferem) z důvodu odlišných hranic 

povodí dle různých zdrojů. Oficiálním podkladem jsou hranice povodí IV. řádu dle 

DIBAVOD, nicméně tato hranice může být odlišná od skutečné generované 

hranice dle DMT Geodis. Při dostatečném přesahu (několik stovek metrů) je 

zajištěno, že model WaTEM/SEDEM generuje hranici povodí na správném a 

dostatečném datovém podkladu. Úpravy modelu byly nezbytné v případě 

přeshraničních oblastí a chybových lokalit DMT. Některé chybové lokality byly 

připomínkovány u dodavatele a došlo k jejich následné opravě. 

7.2 Land-use 

Vrstva land-use (ve WATEM/SEDEM označovaná jako „parcel“) vznikla 

kombinací dat ZABAGED a LPIS. Výsledné rozlišení odpovídá vrstvě DMT. Hodnoty, 

kterých rastr nabývá, jsou upraveny tak, aby respektovaly požadavky modelu 

WaTEM/SEDEM, které jsou u vrstvy využití území předepsány. 

Kategorie využití území jsou tedy označeny: 

 -2  intravilán, cestní síť a liniové prvky přerušující dráhu  

povrchového odtoku 

 -1  vodní toky 

 0 oblast mimo řešenou plochu povodí 
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 1 – 9999 zemědělské pozemky s ornou půdou 

 10 000 lesní porost 

 20 000  louky a pastviny 

Nejprve byly spojeny a sjednoceny veškeré polygonové vrstvy databáze 

ZABAGED a byly jim přiřazeny hodnoty využití podle níže uvedené tabulky (Tab. 

7-1). Došlo tak k výrazné agregaci jednotlivých ploch využití oproti původní 

databázi. 

Tyto kategorie byly následně překryty vrstvou LPIS, jako vrstvou určující 

skutečné aktuální využití a upřesňující stav popisovaný základní mapou 

ZABAGED. V místech, kde informace o pozemcích v databázích LPIS chybí, jsou 

zachovány původní informace z databáze ZABAGED. V opačném případě jsou 

přepsány aktuálními z databáze LPIS. 

Tab. 7-1 Vrstvy ZABAGED jako zdroj mapy využití území 

Název kategorie Agregované vrstvy databáze ZABAGED 

zpevněné plochy, neřešené 

plochy 

(polygony) 

ArealUceloveZastavby, BudovaBlokBudov, HaldaOdval, 

Elektrarna, Hrbitov, ChladiciVez, Kolejiste, 

KulnaSklenikFoliovnik, Letiste, Parkoviste, 

PovrchovaTezbaLom, PrecerpavaciStanice, 

RozvalinaZricenina, RozvodnaTransformovna, SesuvPudySut, 

Silo, SkalniUtvary, Skladka, UsazovaciNadrzOdkaliste, 

ValcovaNadrzZasobnik, ZeleznicniStanice, 

OstatniPlochaVSidlech 

travní porosty 

(polygony) LoukaPastvina, OkrasnaZahradaPark, OvocnySadZahrada 

lesní plochy 

(polygony) 

LesniPudaSeStromy, LesniPudaSKosodrevinou, 

LesniPudaSKrovinatymPorostem 

vodní plochy, toky a retenční 

plochy 

(polygony) BazinaMocal, Raseliniste, VodniPlocha 

zemědělská půda 

s proměnlivou erodovatelností 

(polygony) 

Chmelnice, OrnaPudaAOstatniNeurcenePlochy, Vinice 

 

přerušení povrchového odtoku 

(linie) 

Cesta, HradbaVal, LesniPrusek, LiniovaVegetace, Pesina, 

RokleVymol, SilniceDalnice, SilniceNeevidovana, 

SilniceVeVystavbe, Ulice, ZeleznicniTrat, ZeleznicniVlecka 

vodní toky 

(linie) VodniTok 

 

Výše popsaným přístupem a kombinací obou datových vrstev je zajištěna 

potřebná aktuálnost využití území, zejména na obhospodařované zemědělské 

půdě. Stejně tak je zachována 100 % pokryvnost povrchu, tedy ve výpočtu se 

nenachází místo, které by nemělo svou kategorii využití (ať už se jedná o plochu 

erozně přispívající, nepřispívající, či případně přerušující odtok). Vrstvy byly 

převedeny do rastru a teprve následně samostatně byla doplněna přerušující 
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vrstva cestní sítě, tedy liniovými prvky, které tvoří přerušení dráhy povrchového 

odtoku. Tímto postupem byla zajištěna spojitost přerušujících prvků a potřebná 

fragmentace povrchu. 

 

Obr. 7-1 Rozdílné rastrování cestní sítě - vlevo Idrisi, vpravo ArcGIS 

 

Obr. 7-2 Ukázka vlivu propustnosti cestní sítě na transport splavenin – vlevo polopropustná, vpravo -přerušující 

Jak je možné vidět na Obr. 7-2, vliv přípravy cestní sítě může výrazně 

ovlivnit transport sedimentu. Vlevo, při zachování částečné propustnosti, dochází 

k “protékání” některými místy. Tento přístup použitý lokálně by mohl simulovat 

např. propustek, nicméně automatické využití je spíše chybovou záležitostí. Na 

druhé straně vpravo je vidět nepropustná bariéra, která slouží k zachycení celého 

odtoku a tedy zastavení transportu splavenin. Takto simuluje cestní síť ideálně 

opatřenou záchytným zařízením (příkop). Pro výpočet prezentovaný v této práci 

bylo využito plného přerušení odtoku cestní sítí. 
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7.3 Vodní toky a vodní nádrže 

Vodní toky jsou klíčovým vstupem do modelu WATEM/SEDEM. Abychom 

získali relevantní výsledky o transportu splavenin hydrografickou sítí až do 

uzávěrového profilu tvořeného nádrží, musíme zajistit kompletní síť vodních 

toků. Ta musí být upravena tak, aby vodní toky měly vždy jednoznačné směrování 

z jednoho uzlu do druhého. Podrobný postup přípravy byl popsán v řešitelské 

zprávě za rok 2010 (Krása et al. 2011), případně je uváděn jak v originální 

literatuře k modelu WaTEM/SEDEM (KU Leuven 2017), tak i v publikacích 

doc. Krásy (Krása 2004; Krása 2010). Díky automatizaci procesu číslování úseků a 

jejich návaznosti došlo ke zpřesnění a zahrnutí podrobnější sítě vodních toků (až 

do úrovně toků I. řádu). Tento rozdíl můžeme vidět na obrázku (Obr. 7-3). Nový 

přístup generování toků zahrnuje cca 5x větší počet úseků vodních toků oproti 

původnímu přístupu (ve fázi testování na povodí Římova v roce 2010). 

 

Obr. 7-3 Rozdílná topologie vodních toků na povodí Římova (vlevo) a výřez (vpravo) 

Ve fázi testování bylo nutné provádět přípravu topologie toků manuálně, 

následně, s ohledem na rozsah a účel práce a zájmové území, byla hledána 

automatická (resp. semiautomatická) metoda odvození. Ta je s úspěchem 

použita pro celé území. 
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Obr. 7-4 Ukázka směrování vodních toků včetně odpovídající tabulky 

Na Obr. 7-4 je vidět výřez území, resp. části navazujících vodních toků, 

včetně jejich směrování, které je určeno právě doplňkovou tabulkou. Jde o 

směrování a návaznosti jak jednotlivých úseků (zobrazeno číselně v mapě), tak 

také jednotlivých uzlů. Stěžejní pro výrobu topologie vodních toků je vždy 

příprava dat, správná orientace, ze které se při návaznosti vychází, správné 

vedení vodních toků, řešení dílčích problémů, jako jsou rozdvojení, obtoky, 

převody vody, různé umělé kanály apod. Velmi dobrým podkladem je databáze 

DIBAVOD, i ta však vyžaduje řadu manuálních korekcí. Ty jsou náročné zejména 

v komplikovaných územích, jak je vidět na Obr. 7-5, v oblasti Třeboňska. 

 

Obr. 7-5 Ukázka komplikované hydrografické sítě na Třeboňsku 
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Veškeré prezentované číslování a návaznosti je nutné zachovat jednotně 

také pro vodní nádrže, které musí být výpočetně reprezentovány úsekem 

vodního toku. Takový úsek krom informace o návaznosti (předchozí úsek, 

návazný úsek) obsahuje také informace o poměru zachycení, vyjádřeném v %. 

Metoda stanovení byla uvedena v kapitole 4.4. Tato hodnota určuje, kolik 

sedimentu transportovaného vodním tokem se zachytí v dané vodní nádrži a jaká 

část postupuje dále vodním tokem. Poměry zachycení byly určeny metodou dle 

Bruneho (Brune 1953), kterou vhodně doplnil Dendy (Dendy & Champion 1978). 

Poměry zachycení jsou následně přiřazeny nádržím jako identifikátory a 

převedeny do rastrové vrstvy PONDS. 

7.4 Vegetace, C faktor 

Podkladem pro tvorbu vrstvy C faktoru se stala mapa land-use. Pro 

jednotlivé kategorie využití půdy byla určena hodnota C faktoru, která se 

následně projeví ve všech řešených povodích (Tab. 7-2). 

Tab. 7-2 Hodnoty C faktoru použité pro výpočet 

kategorie LPIS C faktor 

orná půda, jiná 

kultura 

Průměrná hodnota dle okresu – viz. Tab. 

7-3, rozsah hodnot 0.096 – 0.252 

travní porost 0.005 

zalesněno LPIS 0.008  

ovocný sad 0.3 

 

Kategorii jiná kultura byla přiřazena stejná hodnota jako orné půdě, tedy 

hodnoty C faktoru získané z osevních postupů a průměrované pro jednotlivé 

okresy ČR. Hodnoty byly stanoveny na základě statistiky osevních postupů 

(Dostál, Vrána, Krása, Jakubíková, et al. 2006). V případě takovéto rozsáhlé studie 

je vyloučeno využití konkrétních osevních postupů dle jednotlivých uživatelů 

(zemědělských podniků). Je tedy nutné se vymezit vůči dlouhodobému 

potenciálu pro celé oblasti v co možná nejpodrobnějším měřítku. Proto bylo 

nutno použít dlouhodobé průměrné hodnoty po jednotlivých okresech, tedy pro 

77 územních jednotek tak, jak je až do roku 2001 evidoval Český statistický úřad. 

Od roku 2002 jsou tyto údaje evidovány po krajích, což nenabízí dostatečnou 

prostorovou variabilitu. Z výše uvedených důvodů je podrobná databáze 

uvedená v Tab. 7-3 a odráží tak roky 1995 – 2001. Je nutné podotknout, že se 

způsob hospodaření od té doby do současnosti výrazně nezměnil a hodnoty lze 

považovat za aktuální pro požadovanou podrobnost výpočtu. 
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Tab. 7-3 Průměrné dlouhodobé C faktory jednotlivých okresů použité pro ornou půdu ve výpočtu 

Název C 
faktor 

Název C 
faktor 

Název C 
faktor 

Šumperk 0.180 Havlíčkův Brod 0.209 Prachatice 0.166 

Bruntál 0.136 Žďár nad Sázavou 0.180 Český Krumlov 0.159 

Ústí nad Orlicí 0.171 Pelhřimov 0.208 Děčín 0.103 

Opava 0.218 Jihlava 0.185 Liberec 0.170 

Svitavy 0.185 Trutnov 0.154 Ústí nad Labem 0.081 

Karviná 0.194 Náchod 0.190 Česká Lípa 0.200 

Ostrava 0.240 Jičín 0.223 Teplice 0.139 

Nový Jičín 0.195 Nymburk 0.233 Most 0.203 

Frýdek-Místek 0.171 Hradec Králové 0.225 Jablonec nad 

Nisou 

0.111 

Olomouc 0.227 Rychnov nad 

Kněžnou 

0.210 Semily 0.165 

Prostějov 0.216 Kolín 0.238 Chomutov 0.181 

Přerov 0.222 Pardubice 0.228 Litoměřice 0.232 

Vyškov 0.218 Karlovy Vary 0.145 Mladá Boleslav 0.229 

Vsetín 0.129 Sokolov 0.096 Louny 0.198 

Kroměříž 0.225 Cheb 0.142 Mělnik 0.222 

Zlín 0.197 Plzeň-sever 0.189 Kladno 0.195 

Uherské 

Hradiště 

0.231 Tachov 0.180 Rakovnik 0.186 

Hodonín 0.268 Plzeň-město 0.186 Praha-východ 0.218 

Blansko 0.198 Plzeň-jih 0.213 Praha-západ 0.183 

Brno-venkov 0.208 Domažlice 0.217 Praha hl.m. 0.178 

Třebíč 0.200 Klatovy 0.205 Beroun 0.185 

Brno-město 0.202 Písek 0.203 Rokycany 0.193 

Znojmo 0.219 Tábor 0.199 Příbram 0.200 

Břeclav 0.252 Strakonice 0.205 Benešov 0.205 

Kutná Hora 0.218 České Budějovice 0.194 
  

Chrudim 0.199 Jindřichův Hradec 0.208 
  

 

7.5 Půda, K faktor 

Ke stanovení vrstvy K faktoru byly využity mapy BPEJ (bonitovaných 

půdně-ekologických jednotek). Mapa pokrývá pouze plochy zemědělského 

půdního fondu, resp. právě ta místa, která tvoří naprostou většinu plošného 

erozního odtoku. U míst mapou BPEJ nepokrytých se tedy v převážné většině 

jedná o lokality erozně neohrožené a neřešené. Z důvodu celistvosti dat a 

zajištění bezproblémového chodu modelu, i na hranicích řešených a neřešených 

pozemků, byla provedena na chybějících místech prostá lineární interpolace tak, 

aby mapa vstupující do WaTEM/SEDEM pokrývala celé území povodí hodnotami 

K faktoru. Samotný převod hlavní půdní jednotky BPEJ na K faktor probíhal podle 

hodnot uvedených v platné metodice (Janeček et al. 2012). 

Tento zdroj půdních informací představují digitální vektorové mapy 

bonitovaných půdně ekologických jednotek. Charakteristiky BPEJ jsou stanoveny 
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Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. Tyto charakteristiky jsou 

uváděny prostřednictvím pětimístného kódu rozděleného do celkem čtyř částí, z 

nichž některé vyjadřují kombinaci vybraných charakteristik.  

Kód BPEJ má následující strukturu: 

1.23.4.5 

 První číslice kódu (1) představuje dle vyhlášky příslušnost ke klimatickému 

regionu. Ten zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými 

podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Jednotlivé klimatické 

regiony jsou definovány v příloze vyhlášky č. 1. 

 Druhé dvě číslice kódu (23) představují příslušnost k hlavní půdní jednotce. 

Tyto jednotky jsou dle vyhlášky účelovým seskupením půdních forem 

podobných vlastností, které jsou determinovány především genetickými 

typem a subtypem a dále se odvíjí od půdotvorného substrátu, 

zrnitostního složení a stupně hydromorfismu. V některých případech je též 

brán ohled na výrazné sklonitostní poměry, orientaci svahu či 

zúrodňovacím praktikám. Jednotlivé hlavní půdní jednotky jsou uvedeny v 

příloze vyhlášky č. 2. 

 Čtvrtá číslice kódu (4) představuje kombinaci dvou charakteristik, kterými 

jsou sklonitost a expozici pozemku ke světovým stranám, a má vystihovat 

utváření povrchu zemědělského pozemku. Charakteristiky odpovídající 

jednotlivým hodnotám kódu jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky. 

 Pátá číslice kódu (5) zahrnuje kombinaci skeletovitosti a hloubky půdy. 

Skeletovitostí se dle vyhlášky rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici 

k obsahu štěrku a kamene ve spodině do hloubky 60 cm. Jednotlivé 

kombinace a jim odpovídající číselné kódy, jsou uvedeny v příloze č. 4 

vyhlášky. 
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Tab. 7-4 Převodní tabulka HPJ na K factor (Janeček et al. 2012) 

HPJ K faktor HPJ K faktor HPJ K faktor 

01 0.41 27 0.34 53 0.38 

02 0.46 28 0.29 54 0.40 

03 0.35 29 0.32 55 0.25 

04 0.16 30 0.23 56 0.40 

05 0.28 31 0.16 57 0.45 

06 0.32 32 0.19 58 0.42 

07 0.26 33 0.31 59 0.35 

08 0.49 34 0.26 60 0.31 

09 0.60 35 0.36 61 0.32 

10 0.53 36 0.26 62 0.35 

11 0.52 37 0.16 63 0.31 

12 0.50 38 0.31 64 0.40 

13 0.54 39 nedostatek dat 65 nedostatek dat 

14 0.59 40 0.24 66 nedostatek dat 

15 0.51 41 0.33 67 0.44 

16 0.51 42 0.56 68 0.49 

17 0.40 43 0.58 69 nedostatek dat 

18 0.24 44 0.56 70 0.41 

19 0.33 45 0.54 71 0.47 

20 0.28 46 0.47 72 0.48 

21 0.15 47 0.43 73 0.48 

22 0.24 48 0.41 74 nedostatek dat 

23 0.25 49 0.35 75 nedostatek dat 

24 0.38 50 0.33 76 nedostatek dat 

25 0.45 51 0.26 77 nedostatek dat 

26 0.41 52 0.37 78 nedostatek dat 

7.6 Srážky, R faktor 

Hodnota R faktoru, tedy faktoru charakterizujícího srážky, vstupuje do 

výpočtu ve WaTEM/SEDEM pro malá povodí (max. desítky km2) jako číselná 

hodnota v MJ∙ha-1∙cm∙h-1. Tato hodnota byla stanovena pro každé z řešených 

území jako průměrná pro plochu celého povodí. Podkladem pro toto stanovení 

se stala mapa revidovaných hodnot R faktoru (Dostál, Vrána, Krása, Koláčková, et 

al. 2006). Jedná se o aktuálně platnou a uznávanou metodu i hodnoty R faktoru 

pro podmínky ČR. Pro větší povodí byla použita hodnota R faktoru pomocí 

vstupující *.rst vrstvy prostorově rozložená (odvozená z měřítka 1x1km pro celou 

ČR) tak, aby plošné rozložení R faktoru bylo vhodně reprezentováno, jestliže 

dochází k jeho výrazným změnám v rámci jednoho většího územního celku. 

  



Posuzování erozní ohroženosti vodních nádrží sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM 

57 

8 Výsledky výpočtů 

Jednotlivým dílčím problémům, v rámci přípravy vstupních dat a následné 

prezentaci výsledků, se věnuje několik článků publikovaných na tuzemských i 

zahraničních konferencích v průběhu celého projektu. 

Nejvýznamnějším příspěvkem metodického charakteru je uplatněná 

certifikovaná metodika, která odráží metodický přístup k hodnocení vodních 

nádrží pomocí GIS přístupu - Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem 

a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy, uplatněná certifikovaná 

metodika (Krása et al. 2013). 

Z pohledu prezentace zejména mapových výsledků je nejvýznamnějším 

Atlas transportu splavenin a erozního fosforu, který byl vydán v roce 2014 a 

obsahuje mapové výstupy celého řešeného území v měřítku 1:120 000 (Krása et 

al. 2014). Ukázka z Atlasu je k vidění na Obr. 8-1. Vždy je zobrazena plošná eroze 

na úrovni jednotlivých pozemků, transport splavenin tokem i depozice 

v jednotlivých vodních nádržích. 

 

Obr. 8-1 Ukázka z listu Atlasu – VN Slapy 

Metodické části modelování ztráty půdy v rámci projektu se věnoval 

příspěvek „Modelování ztráty půdy a erozního fosforu v ČR“ (Bauer et al. 2012a). 

Také je zde věnován prostor představení vstupních dat modelu, stejně jako dílčím 

výsledkům za rok 2010 a 2011. 
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Příspěvek „Zdroje splavenin v povodí vodních útvarů stojatých vod, 

možnosti jejich kvantifikace a návrhu ochranných opatření“ (Krása et al. 2012) 

ukazuje předchozí výsledky doplněné o povodí stanovená v roce 2012. 

Příspěvek „Modelování ztráty půdy ve velkých povodích a testování 

vhodných postupů“  (Bauer et al. 2011) popisuje některé vybrané úpravy, které je 

nutné provádět v rámci přípravy vstupních vrstev do modelu. Zároveň podrobně 

popisuje tvorbu vrstvy využití území (land-use) – kombinace databází ZABAGED 

a LPIS, agregace prvků, testování variant přerušujících prvků a zároveň některé 

problémy, týkající se přílišné obecnosti databází. Část je věnována také 

automatizaci celého procesu, jelikož se jedná o velký objem dat, který je nutno 

zpracovávat nejlépe s využitím dávkových převodů či podpůrných makro 

nástrojů. 

Problematice kombinace zahraničních datových zdrojů, které se liší od 

zdrojů dat českých, je věnován příspěvek „Vliv kombinace datových zdrojů v 

příhraničních oblastech na modelování ztráty půdy a erozního fosforu“ (Bauer et 

al. 2012b). Zde je popsáno, jaká data se používají v Rakousku a v Německu, jaký 

vliv může mít kombinace těchto datových vstupů na výslednou ztrátu půdy (resp. 

jakou nejistotu vnášíme do výpočtu jejich zahrnutím). Zdůrazněna je také 

myšlenka, že ačkoliv se jedná často o stejné datové vstupy (jednotlivé faktory 

rovnice USLE v rastrové podobě), jejich odvození se může výrazně lišit (Dostál, 

Vrána, Krása, Jakubíková, et al. 2006).  

8.1 Výsledky pro celé řešené území 

V rámci celé práce byla zpracována povodí zahrnující téměř 10 tisíc 

vodních nádrží a cca 90 tisíc úseků vodních toků, pro které byly stanoveny údaje 

o transportu splavenin (resp. jejich sedimentaci v případě nádrží). V tabulce (Tab. 

8-1) jsou k dispozici informace o řešených uzávěrových nádržích, jejich 

objemech, poměrech zachycení, které vstupovaly do výpočtu a také o 

modelovaném vstupu splavenin a zachyceném sedimentu. 

Tab. 8-1 Přehled modelovaných hodnot splavenin ve vodních nádržích 

Název nádrže 
Objem 

nádrže (m3) 

Poměr 

zachycení  

(%) 

Přítok 

splavenin 

(t.rok-1) 

Zachycené 

splaveniny 

(t.rok-1) 

Zachycené 

splaveniny 

(t.m-3.rok-1) 

Dále tokem 

splaveniny 

(t.rok-1) 

1 Heřmanický rybník         1 566 000     98 166 162 0.104 4 

2 Ludkovice            583 000     92 732 674 1.156 58 

3 Olešná         3 000 000     90 2702 2423 0.808 279 

4 Fláje       21 600 000     97 40 39 0.002 1 
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Název nádrže 
Objem 

nádrže (m3) 

Poměr 

zachycení  

(%) 

Přítok 

splavenin 

(t.rok-1) 

Zachycené 

splaveniny 

(t.rok-1) 

Zachycené 

splaveniny 

(t.m-3.rok-1) 

Dále tokem 

splaveniny 

(t.rok-1) 

5 Fryšták         2 360 000     94 8195 7687 3.257 508 

6 Luhačovice         2 700 000     93 6132 5691 2.108 441 

7 Žermanice       25 270 000     97 4325 4207 0.166 118 

8 Přísečnice       50 430 000     98 165 162 0.003 3 

9 Hamry         2 495 000     85 328 280 0.112 48 

10 Vavřinecký rybník         1 207 300     86 3540 3034 2.513 506 

11 Morávka       10 650 000     91 219 198 0.019 21 

12 Těrlicko       24 370 000     96 9011 8644 0.355 367 

13 Hvězda         1 560 000     86 1383 1187 0.761 196 

14 Stanovice       24 220 000     98 1033 1008 0.042 25 

15 Hostivař         2 150 000     91 2884 2636 1.226 248 

16 Vrchlice         8 322 000     96 4359 4173 0.501 186 

17 Máchovo jezero         5 470 000     93 25 23 0.004 2 

18 Lučina         4 611 000     89 343 304 0.066 39 

19 Plumlov         4 712 000     92 3370 3096 0.657 274 

20 Žlutice       12 802 000     94 2741 2576 0.201 165 

21 Seč I       19 002 000     92 5103 4683 0.246 420 

22 Jesenice       52 750 000     95 9288 8724 0.165 464 

23 Rozkoš       76 154 000     99 14391 14300 0.188 91 

24 Slezská Harta     200 950 000     97 6737 6546 0.033 191 

25 Les Království         7 980 000     66 19449 12827 1.607 6622 

26 Kružberk       23 480 000     89 3858 3451 0.147 407 

27 Skalka       15 919 000     82 8586 7040 0.442 1545 

28 Žehuňský rybník         3 327 000     60 37091 22388 6.729 14703 

29 České údolí         3 197 000     55 46598 25466 7.966 21132 

30 Hubenov         3 065 000     96 278 267 0.087 11 

31 Boskovice         6 916 000     96 1372 1317 0.190 55 

32 Svět         3 325 000     91 132 120 0.036 12 

33 Dehtář         6 520 000     95 1225 1164 0.178 61 

34 Staňkovský rybník         6 630 000     91 839 763 0.115 76 

35 Letovice         9 015 000     95 8959 8511 0.944 448 

36 
Hejtman 

(Koštěnický)         1 460 000     
70 111 78 0.053 33 

37 
Hejtman 

(Hamerský)         1 600 000     
76 1256 955 0.597 301 

38 Ratmírovský rybník         1 300 000     69 917 633 0.487 284 

39 Husinec         5 200 000     84 3377 2837 0.546 540 

40 Mostiště       10 993 000     92 4670 4296 0.391 374 

41 Bezdrev         5 750 000     87 2484 2161 0.376 323 

42 Vít I       53 142 000     95 15708 14923 0.281 785 

43 Lipno     309 502 000     96 3469 3330 0.011 139 

44 Dalešice     126 600 000     96 35275 33864 0.267 1411 

45 Mohelno       17 100 000     84 1483 1246 0.073 237 
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Název nádrže 
Objem 

nádrže (m3) 

Poměr 

zachycení  

(%) 

Přítok 

splavenin 

(t.rok-1) 

Zachycené 

splaveniny 

(t.rok-1) 

Zachycené 

splaveniny 

(t.m-3.rok-1) 

Dále tokem 

splaveniny 

(t.rok-1) 

46 Rožmberk       15 000 000     75 10854 8141 0.543 2714 

47 Brněnská       18 400 000     82 55725 45695 2.483 10031 

48 Vranov       79 668 000     92 61154 56262 0.706 4892 

49 Hněvkovice       21 095 000     62 45562 28248 1.339 17314 

50 Orlík II  -  0 77348 0 0.000 77348 

51 Nové Mlýny I       11 556 000     67 31578 21157 1.831 10421 

52 Nové Mlýny II       10 977 000     39 123462 48150 4.386 75312 

53 Kořensko         1 351 000     1 93014 930 0.688 92084 

54 Orlík I  -  0 106797 0 0.000 106797 

55 Nové Mlýny III       87 750 000     81 75988 61550 0.701 14438 

56 Orlík III     716 500 000     93 187686 174548 0.244 13138 

57 Slapy     269 300 000     85 44901 38166 0.142 6735 

58 Římov       33 636 000     92 8894 8182 0.243 712 

59 Kamýk       12 976 000     24 17378 4171 0.321 13207 

 

Z výsledků v tabulce výše můžeme vyčíst údaje o jednotlivých 

modelovaných uzávěrových nádržích. Absolutní hodnoty ročních zachycených 

splavenin dosahují mnohdy extrémních hodnot desítek až stovek tisíc tun 

přísunu splavenin. Význam těchto splavenin vůči celkovému objemu nádrže je 

vyjádřen v jednotkách hmotnosti zachycených splavenin na m3 nádrže.  

Nádrž Orlík se v tabulce vyskytuje několikrát s označením římskými 

číslicemi I, II, III. Jedná se pouze o administrativní členění. U nádrže Orlík 

představují přítoky do nádrže z odlišných přítoků – Orlík I – přítok z Otavy, Orlík II 

– přítok z Vltavy, samotná nádrž s uzávěrovým profilem na hrázi a s přisouzeným 

poměrem zachycení je reprezentována částí Orlík III. Tento přístup je vhodný 

z výpočetního hlediska, jelikož umožňuje charakterizovat příspěvek splavenin 

z jednotlivých přítoků. Schéma je vidět na Obr. 8-2. 
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Obr. 8-2 Administrativní označení částí vodní nádrže Orlík 

 

U nádrže Nové Mlýny toto označení značí samostatné nádrže směrem po 

toku – Nové Mlýny I (resp. Nové Mlýny - horní), Nové Mlýny II, resp. Nové Mlýny –

střed, Nové Mlýny III, resp. Nové Mlýny – dolní, jak je vidět na obrázku Obr. 8-3. 

 

Obr. 8-3 Kaskáda vodních nádrží Nové mlýny 

 

Do nádrží Orlík III, Nové Mlýny III či Slapy přichází extrémní absolutní 

množství splavenin, nicméně v samotné nádrži sediment nepůsobí díky velkému 

objemu problémy s nadměrným plněním. Naopak nádrže Nové Mlýny II, České 

údolí, Žehůňský rybník jsou výrazně zatížené a jejich plnění sedimentem je velmi 

vysoké i s ohledem na objem nádrže. Ve výpočtu se nacházejí také nádrže, které 

nezachycují žádný nebo téměř žádný sediment (Orlík I, Orlík II, Kořensko). Tyto 

nádrže jsou v podstatě svým charakterem z velké části spíše vodním tokem. Jistě 
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zde dochází k jisté sedimentaci, nicméně nejvýznamnější část se odehrává 

v navazující vodní nádrži – např. Orlík III. Právě díky vymezení těchto „úseků“ jako 

vodních nádrží můžeme docílit stanovení hodnot i pro tato vodní díla. I když tedy 

např. v nádržích Orlík I a Orlík II nedochází dle výpočtu k sedimentaci přímo, 

z výpočtu víme, že z části Orlík I přichází 106 tisíc tun splavenin, zatím co z Orlík II 

77 tisíc tun. Díky tomu můžeme porovnat jednotlivé dotace sedimentem do 

cílové nádrže Orlík III. 

Na grafu (Obr. 8-4) můžeme vidět typickou variabilitu ve využití území 

v povodích, která jsou zahrnuta do datasetu. Hlavním důvodem je rozprostření 

zájmového území na téměř 1/3 ČR a tím zahrnutí velké části krajiny. Jedná se o 

vysoce zemědělsky využívaná území jako např. celé povodí Nové Mlýny I, menší 

povodí Vavřineckého či povodí Vrchlice. Území téměř bez zemědělství a 

s vysokým podílem zalesněného území jsou naopak povodí Fláje a Morávka nebo 

např. povodí Lipenské přehrady. Velmi zajímavé je tak porovnání zejména dvou 

velkých celků, kterým je věnována část výsledků dále, tedy Slapy a Nové Mlýny. 

Povodí Nové Mlýny (číslo 55) má výrazně vyšší podíl orné půdy a menší podíl 

travních porostů i lesní půdy. 

 

Obr. 8-4 Využití území zájmových povodí uzávěrových nádrží 
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Obr. 8-5 Intenzita eroze v jednotlivých zájmových povodích 

Pokud se zaměříme na výsledky eroze, tedy ztrátu půdy v jednotlivých 

územích, je možné velmi dobře území porovnat pomocí průměrné intenzity 

eroze. Tímto vyjádřením odstraníme  plošný rozdíl jednotlivých celků. Při pohledu 

na Obr. 8-6 se na některých územích (např. Letovice, Fryšták, Luhačovice, Hostivař, 

Vrchlice a další) pohybuje na velmi vysokých hodnotách nad 4t/ha/rok, které 

převyšují dlouhodobou tolerovanou průměrnou ztrátu půdy dle metodiky 

(Janeček et al. 2012). Na těchto lokalitách by z pohledu ochrany bylo velmi 

vhodné se primárně zaměřit na protierozní ochranu, která může přispět ke 

snížení zatížení nádrží sedimentem. Naopak Lipno, Písečnice, Fláje, Lučina jsou 

povodí, která jsou zatížena jen zanedbatelným množstvím sedimentu. Velká část 

těchto povodí je zalesněna, případně pokryta travním porostem a tedy vliv využití 

území zde hraje velkou roli. Při porovnání Nových Mlýnů a Slap vidíme výrazně 

vyšší hodnoty na povodí Nových Mlýnů. Je nutné podotknout, že i když na celém 

povodí ztráta půdy není výrazně vysoká, lokální celky, menší povodí mohou být 

výrazně zatížena. Toto je vidět na Obr. 8-9. Zde jsou vyhodnoceny výsledky pro 

dílčí povodí IV. řádu a na nich je vidět vysoká variabilita území a tedy i transportů 

z něj (do vodních toků, nádrží). 
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Obr. 8-6 Celkové zachycení mimo VN a ve VN na modelovaných povodích 

Velmi důležité je podotknout, že výrazná část erodovaného materiálu 

sedimentuje již na pozemku samotném nebo v jeho blízkém okolí. Při porovnání 

celkového zachycení v modelovaných VN v porovnání se zachycením mimo VN 

(Obr. 8-6) je možné vidět absolutní hodnoty ztráty půdy a zachycení ve VN. Toto 

zobrazení je výrazně ovlivněno velikostí povodí a logicky největší ztráta půdy a 

přísun do VN je v povodí Orlík, Slapy a Nové Mlýny, které jsou výrazně největší 

svou rozlohou. Stejně tak je možno vidět, že nezanedbatelná část se skutečně 

dostane do cílových vodních nádrží. Opět je velmi zajímavé porovnání Nové 

Mlýny a Slapy, kde vodní nádrže přijmou přibližně stejné množství sedimentu, 

nicméně erodovaného materiálu je přibližně polovina v případě povodí Slapy. 

Toto je způsobeno zejména vysokým množstvím vodních nádrží a hustou sítí 

vodních toků. 
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Obr. 8-7 Zachycené splaveniny v uzávěrových nádržích v relativním poměru (kg/rok/m3) 

Pokud se podíváme na zachycené splaveniny v jednotlivých nádržích 

v jednotkách kg/rok/m3 (Obr. 8-7), jsme schopni porovnat dotaci nádrže 

splaveninami nezávisle na velikosti povodí. Z tohoto hlediska jsou nejvíce 

zatížené nádrže Žehuňský rybník, České údolí, Nové Mlýny II a Fryšták. 

 

 

Obr. 8-8 Roční procento plnění uzávěrových nádrží 
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Zajímavé vyhodnocení z podhledu nádrží samotných je procentuální 

plnění uzávěrových nádrží (Obr. 8-8), které je ve všech případech pod 1 % a u 

naprosté většiny nádrží menší než 0,5 %. To znamená, že naplnění 1/3 objemu 

nádrže bude dosaženo minimálně za cca 50 let (České údolí, Žehuňský rybník). U 

většiny nádrží by k naplnění 1/3 objemu došlo za více jak 100 let.  

Takto prezentované výsledky nabízejí zajímavý pohled na uzávěrovou 

nádrž, resp. na celé její povodí. Pokud však potřebujeme zajít do většího detailu 

a lokalizovat problematickou oblast, jsou zajímavým výstupem splaveniny 

transportované do vodních toků (resp. dále do vodních nádrží) zobrazené na 

úrovni povodí IV. řádu (Obr. 8-9). Tato interpretace poskytne velmi dobrý přehled 

o rozsáhlém území (zde pro dílčí povodí Orlík II) a o zatížení vodních nádrží 

z jednotlivých částí velkého celku. Při následné ochraně je možné snadněji 

lokalizovat kritická území.  
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Obr. 8-9 –  Splaveniny transportované do toků na povodí IV. řádu, povodí Orlík II 

Z výsledků prezentovaných v této kapitole, pro celé území a tedy vybrané 

vodní nádrže lze konstatovat, že samotné snižování objemu ve velkých 

uzávěrových nádržích není dramatickým problémem. Na druhou stranu je 

potřeba vzít v úvahu charakter nádrží, jejich absolutní dotaci sedimentem a 

možnosti jeho vytěžení v budoucnosti. Nehledě na skutečnost, že transportovaný 

sediment je cennou součástí půdy a v exponovaných lokalitách tato složka chybí. 

Při teoretické úvaze vytěžení každoročního přísunu splavenin, např. do vodní 

nádrže Orlík 175 tisíc tun (viz. Tab. 8-1), by bylo nutno využít cca 1300 nákladních 

vozů k naložení a přepravě odtěženého sedimentu. Dle ceníků AOPK je orientační 
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jednotková cena odbahnění vodní nádrže  350 Kč/m3. Při této orientační kalkulaci 

se jedná o každoroční investici více než 50 milionů Kč. 

I když bylo v této kapitole uvedeno, že plnění nádrží sedimentem není 

z důvodu obrovské kapacity velkým problémem, je nutné brát v úvahu další úzce 

svázané procesy. Především problém nutrientů vázaných v transportovaném 

sedimentu, zejména fosforu, který je v českých podmínkách často limitujícím 

prvkem eutrofizačního procesu v nádrži (Schindler 2012; Wetzel 2001). Vodní 

nádrže jsou tak následně nadměrně zatíženy výskytem řas a sinic, které ztěžují či 

úplně znemožňují využití nádrže k navrženým účelům. 

 

Obr. 8-10 – Modelovaná ztráta půdy (depozice) – příklad v blízkosti v. n. Orlík a Kořensko 

Na obrázku Obr. 8-10 je vidět příklad zobrazení modelované ztráty půdy a 

depozice v blízkosti vodních nádrží Orlík a Kořensko. Díky distribuovanému 

přístupu v rozlišení 10x10m je patrné, že je možné sledovat nejen vliv celých 

pozemků, ale zejména dílčích částí a jejich příspěvků k celkové ztrátě půdy do 

vodních toků, resp. vodních nádrží. Toto vše je přínosné zejména v oblasti 

cíleného plánování ochrany zemědělských pozemků před erozí, případně 

vodních toků i nádrží před zvýšeným transportem. 
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8.2 Výsledky pro povodí Slapy a Nové Mlýny 

Některé výsledky pro tato území jsou prezentovány formou mapových 

výstupů uvnitř práce. Na začátku je vhodné uvést přehlednou tabulku pro možné 

porovnání charakteru jednotlivých povodí i výsledků výpočtu pro celé povodí i 

uzávěrové nádrže - Tab. 8-1. 

Tab. 8-2 Charakteristiky povodí Slapy a Nové Mlýny 

Název povodí   Nové Mlýny Slapy 

Příslušnost k povodí   Dyje Dolní Vltavy 

Plocha povodí [km2] 11867 12965 

Plocha orné   52 % 27 % 

Plocha TTP   11 % 22 % 

Plocha lesů   26 % 38 % 

Počet nádrží   2 480 6 151 

Celková délka toků [km] 12 975 19 471 

Počet řešených úseků   26 000 59 266 

Celková ztráta půdy [t.rok-1] 3 666 632 2 343 088 

Celkový transport splavenin do toků [t.rok-1] 726 146 626 183 

Zachyceno v nádržích [t.rok-1] 446 319 486 409 

Celkový transport splavenin do nádrže [t.rok-1] 75 988 44 901 

Objem cílové nádrže [m3] 87 750 000 269 300 000 

Poměr zachycení cílové nádrže [%] 81 85 

Ročně zachyceno v cílové nádrži [t] 61 550 38 166 

Ročně zachyceno v cílové nádrži [m3] 51 292 31 805 

Roční procento zaplnění nádrže [%] 0.06 0.01 

 

Z výše uvedené tabulky je možné porovnat dva hlavní výpočtové celky 

v rámci výpočetního území. Jsou srovnatelné co do plochy povodí, ačkoliv se 

jedná o hydrologicky velmi odlišné celky. Povodí Nových Mlýnů je silně 

zemědělsky využívané území (52 % orné půdy), naopak povodí Slapy má silné 

zastoupení lesních ploch (38 %). Plošné rozložení využití území je pak patrné z 

Obr. 8-11. Zde můžeme vidět, že Slapy mají výrazné zastoupení lesní půdy téměř 

po celé ploše povodí, s převahou v jižní části (oblast Šumavy). Naopak orná půda 

se na jihu téměř nevyskytuje. Není zde povodí III. řádu, které by obsahovalo více 

než polovinu orné půdy. Naopak povodí Nové Mlýny má v jižní části, tedy 

v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny, výrazné zastoupení orné půdy. Na některých 

povodích téměř ¾ zastoupení. Naproti tomu lesní půda je v menšině s největším 

zastoupením v severní části, tedy pouze v nejvyšší zdrojové části povodí. 



 

 

 

Obr. 8-11 Využití území povodí Slapy a Nové Mlýny 
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Velmi rozdílné jsou počty řešených vodních nádrží (Slapy mají téměř 

dvojnásobek), stejně tak rozdílná délka vodních toků, resp. i počtu řešených 

úseků vodních toků. Povodí Slapy má velký počet vodních ploch a úseků, včetně 

umělých kanálů, zejména v oblasti Třeboňska, což bylo ilustrováno již při přípravě 

vodních toků (Obr. 7-5). Povodí Slapy obsahuje více jak dvojnásobek úseků 

vodních toků i vodních nádrží (více jak 6 tisíc nádrží). Vodní plochy jsou také 

dobře viditelné v mapě na předchozí straně Obr. 8-11. 

Velmi důležitými charakteristikami při popisu erozních a srážko-

odtokových procesů jsou morfologické a sklonové poměry. Pokud jde o 

morfologii, celé území Slapy má výrazně vyšší nadmořské výšky než povodí Nové 

Mlýny. Vltava a Otava začínají svůj tok v oblastech s nadmořskou výškou více než 

1000 m n. m. Převážná část povodí Slapy se nachází v nadmořských výškách nad 

400 m n. m. V podstatě až v oblasti uzávěrové nádrže dosahuje plocha povodí 

výšek kolem 300 m n. m. 

 Naproti tomu více jak polovina povodí Nové Mlýny se rozkládá 

v nadmořských výškách pod 400 m n. m. V oblasti uzávěrové nádrže jsou 

nadmořské výšky kolem 200 m n. m. V povodí Nové Mlýny, zejména v jižní části 

převažují nížiny. 

Podobné charakteristiky lze vyčíst z mapy sklonových poměrů Obr. 8-13. 

Převažující nízké sklony v oblasti jižní části Nových Mlýnů. Podobné sklony se 

nachází v povodí Nežárky a Lužnice (Slapy). Naopak Svratka a Svitava (Nové 

Mlýny) nebo Vydra a horní část toku Vltavy (Slapy) mají velmi vysokou sklonitost. 

Zajímavé je porovnat tyto oblasti s mapou využití území. S rostoucím sklonem 

většinou narůstá zastoupení lesních ploch. Tento trend je v České republice 

převažující, i když samozřejmě existují lokality, kde toto neplatí. 

 



 

 

 

Obr. 8-12 Morfologické poměry na povodí Slapy a Nové Mlýny 



 

 

 

 

Obr. 8-13 Sklonové poměry na povodí Slapy a Nové Mlýny 



 

 

 

 

Obr. 8-14 Suma transportované půdy na povodí Slapy a Nové Mlýny 



 

 

 

 

Obr. 8-15 Specifické množství transportované půdy na povodí Slapy a Nové Mlýny 
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Výsledky představené na předchozích dvou stranách (Obr. 8-14 a Obr. 

8-15) nabízí pohled na transportovanou půdu v daných územních jednotkách 

(povodí IV. řádu). Jde o dvě interpretace, které mohou být zdánlivě zaměnitelné. 

Na Obr. 8-14 jsou zobrazeny celkové sumy transportované půdy bez přepočtu na 

jednotky plochy. Toto je na první pohled vidět v příhraničních povodích, které 

mají svou rozlohu největší a tedy i suma transportované půdy je nejvyšší 

v porovnání s ostatními lokalitami. Z tohoto pohledu je těžké vyhodnocovat 

povodí odlišné velikosti. Nicméně je možné lokalizovat některá území 

s extrémními hodnotami. V případě ochrany zaměřené lokálně, tedy ochrany 

zemědělské půdy před erozí, je výsledek této analýzy nezbytný pro identifikaci 

území s nadměrnými erozními procesy. 

Jinou formou interpretace stejných výsledků je Obr. 8-15, tedy mapa 

transportů půdy přepočtena na jednotku plochy (t/ha/rok). Zde je možno 

porovnávat specifickou hodnotu v území. Je vidět, že lokality mají odlišnou 

distribuci v mapových výstupech. V případě tohoto přepočtu na jednotky plochy 

je možné porovnávat např. také zahraniční povodí, která jinak v absolutních 

hodnotách vždy výrazně překračují menší celky. 

 



 

 

 

Obr. 8-16 Toky s největší dotací sedimentu na povodí Slapy a Nové Mlýny 
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Zajímavý je také pohled na nejvíce zatížené toky (na předchozí stránce - 

Obr. 8-16) dle ročního průchodu sedimentu. Mezi tyto toky jednoznačně patří 

Vltava, už od oblasti Českého Krumlova (7000 tun), s postupným navyšováním do 

Českých Budějovic (20 tisíc tun), kde se přidá velmi vysoká dotace z Malše (15 tisíc 

tun). Dále přichází velké množství sedimentu z Lužnice, která před vstupem do 

vodní nádrže Kořensko dosahuje více jak 60 tisíc tun. Kumulovaný sediment se 

propaguje dále Vltavskou kaskádou. Samotná Lužnice dostává významný přísun 

sedimentu z přítoku Nežárky v oblasti Veselí nad Lužnicí (12 tis. tun). V blízkosti 

Tábora už je transportováno více jak 40 tis. tun, zejména díky příspěvku několika 

přítoků. Zajímavostí je obrovský význam Rybníku Rožmberk, který zachytává 

velké množství splavenin z horní části Lužnice a redukuje množství 

transportované dále tokem. Posledním, neméně významným tokem, je v povodí 

Vltavy řeka Otava, která přispívá do vodní nádrže Orlík cca 65ti tisíci tunami ročně. 

Významnými přítoky v tomto směru jsou Volyňka (16 tis.  tun) a Blanice (17 tis. 

tun). 

V povodí VN Nové Mlýny jsou nejvíce zatíženými toky Jihlava (40 tis. tun) a 

Svratka (77 tis. tun) před vstupem do nádrže Nové Mlýny II. Pro Jihlavu jsou 

největšími přítoky splavenin Oslava (25 tis. tun) a Rokytná (11 tis. tun). Svratka je 

významně zatížena v celé své délce, s hodnotami kolem 40 tis. tun v okolí Brna, 

kde se do ní vlévá Svitava. V redukci splavenin na řece Svratce má velmi 

významnou roli Brněnská vodní nádrž, která zachytí cca 45 tisíc tun, které tak 

nemohou být transportované dále tokem. V tomto povodí významně přispívá 

také Dyje s hodnotou  více jak 30 tis. tun, která ústí do horní nádrže Vodní Mlýny. 

 



 

 

 

Obr. 8-17 Vstup splavenin do vodních toků na povodí Slapy a Nové Mlýny 



 

 

 

Obr. 8-18 Specifický vstup splavenin do vodních toků na povodí Slapy a Nové Mlýny 
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Mapy prezentované na předchozích dvou stranách nabízí interpretaci 

výsledků, které se týkají přímo vstupu do vodních toků. První z nich, Obr. 8-17, 

charakterizuje jednotlivá povodí IV. řádu dle absolutního vstupu splavenin. Velmi 

dobře charakterizují celkový vstup v dílčích celcích. Na povodí Vltavy můžeme 

vidět nízký vstup (menší než 400 tun za rok) převážně v jihozápadní části povodí 

Vltavy. Povodí s nadměrným až extrémním přísunem se nachází zejména 

v severovýchodní části povodí, s extrémy v blízkosti vodního toku Lužnice před 

přítokem do Vltavy. V těchto místech se do vodních toků dostává velké množství 

splavenin. Naopak, na povodí Nové Mlýny, se nejedná o výrazně koncentrované 

oblasti. 

Pokud se budeme soustředit na druhou mapu Obr. 8-18, jedná se o 

interpretaci, kde je odstraněn vliv velikosti povodí (jednotky t/km2/rok). Ze 

zvýrazněných oblastí je tedy nadměrný transport až do vodních toků. Tato 

interpretace pomáhá porovnávat oblasti mezi sebou, předchozí naopak nabízela 

informace spíše o dopadu na cílovou vodní nádrž na vodním toku. Na této mapě 

jsou vidět roztroušené oblasti s podobným trendem – Povodí Vltavy, jihozápadní 

část s minimálním vstupem, střední a severozápadní s nadměrným. Povodí 

Nových Mlýnů je na tom obdobně, kdy je vidět koncentrovaná oblast na počátku 

vodního toku Jevišovka a Dyje, v západní části povodí. Dotace sedimentu v těsné 

blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny klesá, zejména díky morfologii a dalším 

podmínkám popisovaným v předchozích částech. 

Cílová nádrž Nové Mlýny, která je velmi intenzivně zatížena 

transportovaným sedimentem (zejména díky intenzivnímu zemědělství), tak 

zachytává ročně více než 60 tisíc tun sedimentu, což tvoří cca 80 % celkového 

vstupu do nádrže. Nádrž je tak vystavena ročnímu plnění cca 0.6 ‰ svého 

objemu a teoreticky dojde k jejímu naplnění do 1/3 svého objemu během 570 let. 

Jedná se o vysoce kapacitní nádrž, odolnou vůči příchozímu sedimentu z erozních 

procesů. Nové Mlýny jsou však velmi mělké, na rozdíl od charakteru Vltavské 

kaskády. Dochází k významným problémům lokálním - na přítocích, které díky 

nadměrné sedimentaci rozšiřují litorální pásmo na úkor plochy vodní nádrže. 

Toto je hezky vidět z historických ortofotosnímků z let 2000, 2009 a 2017 (Obr. 

8-19) na přítoku Dyje do vodní nádrže Nové Mlýny. Druhotné problémy jsou 

s výskytem řas a sinic. 
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Obr. 8-19 Ortofotosnímky z let 2000, 2009 a 2017 na přítoku Dyje do vodní nádrže Nové Mlýny 

Pokud podobnou analýzu provedeme pro povodí Slapy, dojdeme 

k teoretickému plnění téměř 3000 let. V obou případech se tedy nejedná o 

problém plnění vodní nádrže sedimentem. Problémem je nadměrná ztráta půdy 

a extrémní transport říční sítí, což nadměrně zatěžuje nejen cílové (uzávěrové) 

vodní nádrže, ale také všechny menší vodní nádrže na vodních tocích. Z lokálního 

pohledu dochází k nadměrnému odnosu půdy i vázaných živin. 

Ohledně výsledků modelování vodní nádrže Nové Mlýny proběhl rozhovor 

s Jindřichem Grufíkem, DiS, Povodí Moravy, s. p., vedoucím provozu Dolní 

Věstonice (Grufík 2018). 

K Obr. 8-19 uvedl, že tato část vodního toku Dyje na přítoku do vodní nádrže 

Nové Mlýny byla již při výstavbě koncipována jako rozšířený vodní tok, se 

zklidněným prouděním a možností usazování. Bohužel nikdy nedošlo k výstavbě 

kontinuálního zařízení pro těžbu. Tato lokalita je tedy problematická a řešení 

situace splavenin je předmětem aktuálních diskuzí na povodí Moravy. Jedno 

z možných řešení je kompletní vytěžení a odvoz, který může být velmi 

problematický a nákladný. Přítok Dyje, vodní tok Pulkau, z nedaleké Rakouské 

chemické továrny (Pernhofen), obohacuje sedimenty nežádoucími látkami a je 

předpoklad (i když rozbor dosud nebyl proveden), že sedimenty nebude možno 

uložit jinde než na skládku nebezpečného odpadu. To úvahy o celé akci výrazně 

prodražuje. 

Problémy se sedimentem jsou také ve střední nádrži Nové Mlýny (Nové 

Mlýny II). Zde na řece Jihlava, v úseku před soutokem se Svratkou, jsou k vidění 

podobné projevy nadměrné sedimentace. Ty se propagují přímo do vodní nádrže. 

Střední část vodní nádrže Nové Mlýny je zároveň přírodní rezervací, takže 

jakékoliv úvahy o těžbě sedimentu musí být komunikovány s příslušnými 

institucemi. 

Problémy transportovaných sedimentů jsou zejména na nátoku do 

čerpacích zařízení, které slouží k zavlažování, např. v blízkosti Drnoholce. 

Zavlažování bylo původním navrhovaným účelem vodní nádrže. Reálný odběr je 
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v tuto chvíli nižší, než pro jaký byly nádrže vybudovány. Problémy na čerpacích 

stanicích má také přímo Povodí Moravy. Zde se jedná o čerpání ze střední nádrže 

do Pouzdřanského rybníku, kde je nutné nátok udržovat pomocí pravidelného 

bagrování. Po regulaci Svratky se na přelomu 70tých a 80tých let Povodí zavázalo 

dotovat tento rybník vodou. Díky přírodní rezervaci a přísnému režimu nejsou 

možné větší zásahy s ohledem na místní faunu a floru. 

Větší problém může nastat při povodni z důvodu zanesení sedimentem a 

tím způsobené snížení retenčního prostoru. Původní dno nebylo při výstavbě 

zaměřeno. Žádná relevantní studie množství sedimentu ve vodní nádrži zde 

nebyla provedena. 

8.3 Citlivostní analýza modelů terénu a jeho úprav 

V přechozích částech bylo zmíněno, že jedním ze základních charakteristik, 

které významně ovlivňují další procesy (erozi, transport), je vhodný digitální 

model terénu. Ačkoliv všechny modelované výpočty probíhaly na ošetřeném, tzv. 

hydrologicky korektním modelu terénu, byly provedeny analýzy zabývající se 

vlivem modelu terénu na modelované výsledky WaTEM/SEDEM. 

Testovací lokalitou bylo povodí Hostivaře. Proběhlo testování výpočtu na 

modelu GEODIS – ošetřeném metodou „fill“, tedy vyplněním bezodtokých míst. 

Následně na modelu DMR4G (od ČÚZK) ve dvou variantách – s použitím „fill“ a na 

zdrojovém, tedy neošetřeném modelu. 

Model WaTEM/SEDEM vyžaduje jako vstup ošetřený model terénu. Níže 

uvedená analýza tak prokazuje význam vhodného ošetření.  

Na Obr. 8-20 je vidět absolutní rozdíl mezi výškami dvou modelů. Logicky 

je možno vidět nejvýznamnější rozdíly v liniových stavbách či vodních nádržích. 

Toto vychází z odlišného charakteru modelu (Geodis – vrstevnicový, DMR – 

laserové skenování). Z pohledu hydrologického jsou zásadní odlišnosti v místech 

s vyššími sklony. Naprostá většina odchylek na území se pohybuje v řádu desetin 

metru. 
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Obr. 8-20 Absolutní výškový rozdíl DMR4G a Geodis 

 

Tab. 8-3 Porovnání výpočtu dle modelu terénu 
 

DMT Geodis 

fill [t/rok] 

DMR4g 

 fill [t/rok] 

% podíl 

metod 

Ztráta půdy 41395 44106 107 % 

Depozice 30812 36088 117 % 

Vstupující do vodních toků (bez VN) 3814 388 10 % 

Transport uzávěrovým profilem 216 284 131 % 

Depozice v nádržích 6768 7629 113 % 

 

Tabulka ukazuje, že rozdíly při výměně DMR jsou na povodí Hostivaře velmi 

malé. DMR4G mírně nadhodnocuje výsledky v porovnání s modelem Geodis. 

Pozitivním výsledkem je absolutní vstup do vodních toků, který je nižší u modelu 

DMR4g a zjednodušeně říká, že odvozené hranice povodí lépe korespondují 

s modelem terénu. U modelu DMR4G tedy dochází k mírně vyšší erozi i depozici, 

dotaci vodních nádrží. Depozice může být vysvětlena vyšší drsností v jemnějším 

modelu, vyššímu podílu přerušujících prvků a terénních lavic. Naopak díky větší 

přesnosti je lépe vymezena hranice povodí a sediment je lépe transportován 

skrze uzávěrový profil. 
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Tab. 8-4 Porovnání výpočtu dle vyplnění bezodtokých míst 
 

DMR4g 

fill [t/rok] 

DMR4g 

 NOfill [t/rok] 

% podíl 

metod 

Ztráta půdy 44106 42886 97 % 

Depozice 36088 31663 88 % 

Vstupující do vodních toků (bez VN) 388 5361 1381 % 

Transport uzávěrovým profilem 284 206 73 % 

Depozice v nádržích 7629 5861 77 % 

 

Při porovnání metody na stejném území a s vyplněním nebo nevyplněním 

bezodtokých míst pomocí FILL v ArcGIS dojde k dramatickému rozdílu. 

WaTEM/SEDEM samozřejmě disponuje svým nástrojem na problematiku 

bezodtokých míst, která je však velmi odlišná od přístupu FILL v ArcGIS. 

Z jednoduché analýzy vyplývá, že nevyplněný model produkuje výrazné 

množství odtoku (resp. splavenin), které opouští zájmové území mimo uzávěrový 

profil. Toto pouze dokazuje nutnost správné přípravy vstupních dat. 

Model terénu DMR4G se v následných studiích ukázal jako vhodnější pro 

modelování ztráty půdy a erozních charakteristik. V době přípravy této studie 

nebyl DMR4G dostupný pro celé území a jeho cena byla neúměrná. V dnešní době 

je však stále častěji používaným datovým zdrojem. 

8.4 Další možné aplikace modelu - scénář ochrany půdy 

Model WaTEM/SEDEM může sloužit také k dalším účelům. V této kapitole je 

uvedena ukázka možné aplikace modelu. Prvotně byla pomocí modelu 

provedena analýza erozní ohroženosti a ohroženosti transportem splavenin. 

Pokud tyto výsledky využijeme k identifikaci problematických lokalit, následným 

krokem je určitá forma ochrany. Jednou z jednoduchých a efektivních možností 

ochrany půdy může být úprava hospodaření, tedy limitace pěstování určitých 

kultur. Může jít o vyloučení např. širokořádkových plodin z osevních postupů. 

Jejich vliv byl popisován v kapitole 2.1. V extrémním případě, ale zároveň velmi 

účinném z pohledu ochrany půdy, se jedná o zatravnění. Jde o významný zásah 

do hospodaření, proto se k němu přistupuje jen u extrémních lokalit, které nejsou 

vhodné k dalšímu pěstování klasických plodin. Takovéto zásahy jsou pro 

zemědělce často spojeny s dotačními tituly, jelikož dojde k omezení hospodaření 

na jejich pozemku. V rizikových lokalitách je však toto velmi žádoucí. 

Pro účely testování bylo vybráno 5 povodí, na kterých byly aplikovány dva 

scénáře ochrany. Jedná se o povodí Fryšták, Stanovice, Hostivař, Vrchlice, Římov. 

V těchto povodích byly poté simulovány dva scénáře protierozních opatření 

popisující zatravnění některých pozemků s ornou půdou na základě rozboru 
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sklonitosti. Scénář 1 vyhodnocuje průměrný sklon pozemků s ornou půdou. Poté 

je vybrán procentuální podíl (5, 10, 15 a 20 %) nejvíce sklonitých pozemků, na 

kterých je aplikováno zatravnění. V případě Scénáře 2 byly zatravňovány nejvíce 

sklonité části pozemků. Opět byl postupně zvětšován procentuální podíl 

zatravňovaných částí (5, 10, 15 a 20 %). 

Varianty scénářů tedy jsou: 

S1 – Zatravnění celých LPIS pozemků orné půdy s největším sklonem 

S2 – Zatravnění konkrétních míst s největším sklonem (částí pozemků) 

 

Obr. 8-21 Vybrané lokality pro aplikaci scénářů ochrany 

Vybrané lokality je možné vidět na Obr. 8-21. Jsou rozmístěny po ploše ČR, 

nejsou tedy na jednom území ani v těsné blízkosti. Dle Tab. 8-5 je vidět, že jsou 

obsaženy různé lokality od malých a výrazně sklonitých na celém povodí v nižších 

nadmořských výškách (Fryšták) až po velká povodí (Římov), který má výrazný 

sklon právě na orné půdě. 

Tab. 8-5 Základní charakteristiky povodí vybraných pro scénáře 
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Obr. 8-22 Graf využití území - % zastoupení 

 

Obr. 8-23 Využití území – absolutní porovnání (km2) 

Pokud budeme porovnávat využití území dle % zastoupení (Obr. 8-22), 

intenzivně zemědělsky využívaná jsou povodí Vrchlice a Hostivař. Když se 

podíváme na Obr. 8-23, zjistíme, že Hostivař, Vrchlice i Římov mají velmi podobné 
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zastoupení orné půdy, i když se výrazně liší v ploše celého povodí. Naopak 

nejmenší podíl orné půdy mají Stanovice. V případě povodí Fryšták převažuje 

využití v podobě lesa a orné půdy, které dohromady tvoří více než 70 % z celkové 

rozlohy povodí. Minimální množství orné půdy je naopak u povodí Stanovice, ve 

kterém převažují plochy lesa a trvale travnatého porostu. Vysoké procento orné 

půdy (více než 50 %) se nachází u dvou povodí – Hostivař a Vrchlice. Tato dvě 

povodí se od sebe odlišují různým podílem lesních ploch (v případě povodí 

Hostivař je minimální) a různým zastoupením ostatních ploch (zahrnuje 

urbanizované plochy), které je u povodí Hostivař nejvyšší ze všech sledovaných 

povodí. Povodí Římov má poměrně malé zastoupení orné půdy (15 %) a ze všech 

povodí největší zastoupení lesních ploch. 

Z hlediska sklonitosti jsou mezi popisovanými povodími poměrně značné 

rozdíly. Nejvíce sklonité a zároveň nejmenší je povodí Fryšták (průměrný sklon 

14,6 %). Naopak povodí Hostivař a Vrchlice mají průměrný sklon poměrně malý 

(5,2 respektive 5,1 %). Povodí Římov se liší od ostatních povodí především svojí 

rozlohou, která činí téměř 500 km2 což je 5x větší rozloha než u ostatních povodí, 

respektive 10x větší rozloha než v případě povodí Fryšták. 

 

 

Obr. 8-24 Grafy výsledků jednotlivých scénářů 
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U vybraných povodí byla posuzována efektivita aplikace zatravnění na 

sklonitých pozemcích z hlediska tří kritérií – Celková eroze, celkový vstup do 

vodních toků (Vstup do VT) a celkové množství sedimentu vstupující do 

uzávěrové vodní nádrže (Vstup do UN). 

Na základě numerického a následně grafického vyhodnocení (Obr. 8-24) 

lze konstatovat, že aplikovaný způsob protierozních opatření snižuje výsledné 

hodnoty všech tří sledovaných faktorů. Míra efektivity se pro jednotlivá povodí 

značně liší a to zvláště v případě, že dochází k zatravnění většího podílu orné 

půdy. Při zatravnění 5 % plochy orné půdy s největším sklonem se pohybují 

hodnoty celkové eroze na 90 až 98 % původních hodnot (90 % Vrchlice a Hostivař, 

98 % Římov). S rostoucím podílem zatravněné plochy se rozdíly v efektivitě 

zvyšují a pro 20 % zatravněné plochy orné půdy jsou hodnoty celkové eroze 

65 až 91 % původních hodnot. Největší efekt má zatravňování pro povodí 

Hostivař a Vrchlice, naopak nejmenší efekt má takto rozsáhlé zatravňování vliv 

pro povodí Římov. Vysoká efektivita v případě povodí Hostivař a Vrchlice je 

způsobena velkým podílem orné půdy v povodí a následně velkou plochou 

zatravněné orné půdy. 

 Obdobně jako je tomu v případě Scénáře 1, dochází zde ve všech 

sledovaných povodí při aplikaci protierozního zatravnění ke snížení celkové 

eroze i dalších sledovaných parametrů.  

Při zatravnění 5 % orné půdy s největším sklonem dojde ke snížení celkové 

eroze na hodnoty 77 až 93% z původních hodnot (bez aplikace PEO). Největšího 

snížení je dosaženo v případě povodí Vrchlice (77 %) naopak nejmenší efekt má 

toto zatravnění u povodí Římov (93 %). 

Zatravněním 20 % plochy nejsklonitější orné půdy dojde k významnému 

snížení eroze v povodí. Efekt takto rozsáhlého zatravnění se pro jednotlivá povodí 

poměrně značně liší. Výsledné hodnoty eroze se pohybují na 51 až 80 % 

původních hodnot. Nejvyššího snížení je dosaženo u povodí Hostivař a Vrchlice 

(51 % původní hodnoty). Nejnižší efekt má zatravnění 20 % sklonité orné půdy u 

povodí Římov. Opět nastává největší efekt zatravňování u povodí s největším 

zastoupením orné půdy v povodí. 
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Obr. 8-25 Ilustrace zatravnění sklonité lokality ve scénáři 2 

Z výše uvedených výsledků je patrné, že ve všech sledovaných povodí a ve 

všech sledovaných parametrech je aplikace Scénáře 2 (tj. zatravnění sklonitých 

částí pozemků) efektivnější než je aplikace Scénáře 1.  

Z hlediska celkové eroze je největší rozdíl patrný v případě povodí Vrchlice 

a Hostivař, která mají nejmenší průměrný sklon a zároveň největší zastoupení 

orné půdy. V případě zatravňování 5 % nejvíce sklonitých míst je tento rozdíl 

nejvíce patrný. Dochází-li k zatravnění větší plochy, rozdíly mezi jednotlivými 

povodími se snižují. Tato skutečnost odpovídá tomu, že v případě povodí Hostivař 

a Vrchlice dochází obecně k zatravnění větší plochy orné půdy a tím 

významnějšímu snížení celkové eroze. 

Rovněž z hlediska vstupu do vodních toků je aplikace Scénáře 2 ve všech 

případech efektivnější než aplikace Scénáře 1. Z hlediska tohoto parametru je 

rozdíl největší u povodí Hostivař, Vrchlice a Fryšták, která mají oproti zbývajícím 

dvěma povodím vyšší zastoupení orné půdy. Opět jsou rozdíly mezi sledovanými 

povodími největší při zatravnění 5 % orné půdy s největším sklonem. S rostoucím 

procentem zatravnění se rozdíly mezi povodími snižují. 

Z pohledu celkové ochrany je velmi zajímavé sledovat, jaký efekt budou mít 

opatření aplikovaná na konkrétní lokalitě. Nejen přímo na pozemku samotném, 

kde je možno efekt kvantifikovat takřka okamžitě, ale také v transportovaném 

sedimentu do vodních toků a dále do uzávěrových nádrží. Pro vodohospodářské 

plánování je tak prokázání efektu opatření velmi zajímavou a důležitou úlohou, 

která nemůže být ekvivalentně nahrazena srovnatelným přístupem. 

Pokud z celého popisu scénářů ochrany vybereme jeden konkrétní případ, 

pak je možno konstatovat, že na povodí Vrchlice je ochrana formou zatravnění 
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velmi efektivní. Při zatravnění už 5 % pozemků orné půdy (nejvíce sklonitých) 

dochází ke snížení vnosu splavenin do vodní nádrže o téměř 20 %. V případě, že 

se nebudeme omezovat na celé pozemky, ale zaměříme se pouze na části 

pozemků, při zatravněné ploše 5 % (cca 490ha) dosáhneme snížení vnosu 

sedimentu až o 30 %. S každým vzrůstajícím % zatravnění dosáhneme dalšího 

snížení o cca 2 %. 
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9 Diskuze - možnosti verifikace výsledků 

V průběhu této práce byly představeny metody výpočtu, které se opírají o 

metodicky známé a ověřené skutečnosti, které jsou stavěny na základu 

empirických postupů. Všechny tyto výpočty byly aplikovány na území a 

v podrobnosti, která je svým způsobem unikátní. Základní přístup se nemění, 

univerzální rovnice není aplikována na pozemek, ale na „pixel“ 10x10m. Z tohoto 

pohledu, ať už se jedná o území velikosti několik desítek metrů čtverečních či 

několik tisíc km čtverečních, princip a tedy i přesnost metod zůstává zachována. 

I zde je však nutno provádět průběžně verifikace metody a důsledně a 

kriticky výsledky výpočtů prezentovat. Toto již bylo zmíněno v kapitole 4.5, 

týkající se verifikace používaných metod obecně, či v kapitole 5.2 k verifikaci 

samotného modelu WaTEM/SEDEM. V podstatě jedinou možností rozumné 

verifikace dlouhodobého empirického modelu je porovnání měřených údajů 

sedimentu v nádrži s výpočtem. Ať už se jedná o hodnotu získanou při odbahnění 

a vyčištění nádrže nebo o měření pomocí sonaru či ručního měření. 

Jak je vidět v následujících kapitolách, situace s verifikací není jednoduchá. 

Chybí informace o stáří nádrží, sedimenty v rybnících a nádržích jsou staré desítky 

a stovky let a porovnání se současným stavem území je velmi problematické. 

V těchto případech i řádová přesnost může být dostatečně vhodným výsledkem. 

V rámci zjišťování dostupných informací o objemech sedimentů byly 

osloveny následující instituce: 

 Povodí Labe s. p. 

 Povodí Vltavy s. p. 

 Povodí Ohře s. p. 

 Povodí Moravy s. p. 

 Povodí Ohře s. p. 

 Vodní díla – TBD 

 ČEZ a. s. 

 Rybářství Třeboň a. s. 

 OPS Máchovo jezero 

 Magistrát hlavního města Prahy 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo životního prostředí 
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Tab. 9-1 Aktuálně dostupná verifikační data pro uzávěrové vodní nádrže 

název povodí správa přísun 

splavenin 

výpočet 

[t.rok-1] 

informační zdroj přísun 

splavenin 

[t.rok-1] 

Ludkovice povodí Moravy 

- stř. Morava 

732 zaměření* 2012 633 

Fryšták povodí Moravy 

- stř. Morava 

8 195 odtěžení 

přednádrží* 

1990 1 753 

Luhačovice povodí Moravy 

- stř. Morava 

6 132 odtěžení* 2011 3 540 

Hamry povodí Labe 328 zaměření [1] 1999 311 

Hvězda povodí Labe 1 383 zaměření** 2011 6 720 

Hostivař povodí Vltavy - 

Dolní 

2 884 zaměření [2]  2002 4 704 

Hostivař povodí Vltavy - 

Dolní 

2 884 odtěžení*** 2011 5 423 

Vrchlice povodí Labe 4 359 zaměření [3]  2002 4 469 

Plumlov povodí Moravy 

- horní Morava 

3 370 odtěžení 2011-2012 3 182 

Seč I povodí Labe 5 103 zaměření** 2011-2012 36 785 

Rozkoš povodí Labe 14 091 zaměření** 2007 27 385 

Les Království povodí Labe 19 449 zaměření** 2008 65 514 

Skalka povodí Ohře 7 040 zaměření [4] 2011 20 669 

Dalešice povodí Moravy 

- horní 

Morava/ČEZ 

35 275 zaměření [5] 2002 11 426 

Orlík I povodí Vltavy - 

horní 

175 000 studie odhad 

[6] 

1995 346 000 

Holoubkovský 

rybník 

povodí Vltavy 587 000 odtěžení **** 2015 218 000 

* zdroj Povodí Moravy s. p. 

** zdroj Povodí Labe s. p. 

*** zdroj Magistrát hl. m. Prahy 

**** zdroj Ministerstvo zemědělství 
 

[1](Bis 1999), [2] (Bečvář 2003), [3] (Krása et al. 2005), [4](Titl et al. 2011), [5] (Lévová 2008) 

 

Z tabulky (Tab. 9-1) je možné vidět vysokou variabilitu měřených dat, tedy 

soulad (případně nesoulad) s modelovanými daty. Poměrně dobrá shoda 

základního výpočtu a měřeného přísunu splavenin je u povodí Ludkovice, 

Vrchlice, Plumov a Hostivař. Naopak povodí Skalky, Seče či Hvězdy a dalších jeví 

výrazně odlišné hodnoty měřené a modelované. U řady povodí se dají najít 

základní důvody neshody. Např. u povodí Skalky se nachází velké množství 

drobných vodních nádrží (cca 3300 na povodí 670km2), kdy díky nedostatku 

zahraničních datových podkladů může narůstat chyba modelu. Některá povodí, 
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jako Fryšták a Luhačovice, která jsou z modelu nadhodnocena, lze částečně 

přisuzovat vysoké hustotě vodních toků (1,86 km/km2). Naopak povodí Hvězda, 

které má jednu z nejnižších hustot vodních toků (0,76 km/km2), je výrazně 

podhodnoceno. 

Pokud podrobíme jednu  další konkrétní lokalitu podrobnějšímu pohledu, 

pak: Celkový odhadnutý objem sedimentů Orlík dle studie v roce 1995 (Kubečka 

& Hanslík 1996) činí 19,6 mil. m3, 2,7 % z celkového objemu nádrže (716 mil m3). 

Je třeba odečíst 50 % příspěvek z původního řečiště uvnitř nádrže, které není 

externím zdrojem. Pak dojdeme k číslu 9,8 mil. m3, resp. 11.8 mil. tun. Nádrž byla 

uvedena do provozu v roce 1961, tedy hrubým výpočtem přichází za 34 let 

průměrně 9800/34=288 tis. m3, tedy 346 tis. tun. V uvedeném výpočtu zůstává 

jistá řada nejistot. Doba je stanovena mezi uvedením do provozu a provedenou 

studií odhadu sedimentů. 

Dle výpočtu NAZV 175 tis. tun, dle výpočtu PVL 190 tis. tun. Z tohoto 

číselného porovnání by šlo uvážit, že řádová shoda existuje, i když modelování je 

podhodnoceno. Důvodem může být významná změna zemědělské krajiny (Bičík 

et al. 2001), k níž od 90tých let dochází a která významně ovlivňuje  současný stav 

eroze (směřuje k postupnému snižování). Sedimenty do roku 1995 mohou mít 

jiný charakter než za posledních cca 20 let. Stejně tak je velmi těžké stanovit 

průměrnou objemovou hmotnost sedimentů, která se samozřejmě liší dle 

charakteru splavenin (Verstraeten & Poesen 2001; Avnimelech et al. 2001). Velmi 

složité je také chování sedimentů při extrémních událostech, jako je povodeň 

(Hilscherova et al. 2007). Zvláště ve složitých systémech, jakými je Vltavská 

kaskáda (VÚV 2003; VÚV 2014). 

Při oslovení Ministerstva zemědělství se, v samotném závěru disertační 

práce, povedlo získat databázi, která obsahuje údaje o odtěžených objemech 

sedimentů v letech 2007 – 2015, financovaných z dotačního titulu MZe 129 130 – 

„Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“. 

Celkově bylo při této akci odtěženo téměř 8 milionů m3 sedimentu. Při 

jednotkové ceně cca 300Kč/m3 (ceník AOPK) je možné vyčíslit odtěžený sediment 

odhadem na 2.4 miliardy Kč. Celkově bylo pro program alokováno téměř 3,7 mld. 

Kč (Pelikán 2016), jelikož se nejednalo jen o odbahňování, ale také další úpravy, 

např. rekonstrukce hrází apod. 

Pro ilustraci problematické verifikace historických rybníků můžeme vybrat 

rybník na Plzeňsku – poblíž Mýto, Holoubkovský rybník – největší objem 

odbahnění ze všech dotačních titulů. 

Odbahněno 182 243 m3 sedimentu = 218 tis. tun (při objemové hmotnosti 

1200 kg/m3). 
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Výpočet PVL = 1175 tun/rok. Dle současného výpočtu by bylo nutné 

generování sedimentu 185 let, což vzhledem ke změnám systému hospodaření 

napříč stoletími je stále reálná hodnota. Historie rybníku se datuje do přelomu 15. 

– 16. století, tedy stáří rybníku bude odhadem 500 let. 

Příklad tohoto rybníku dokazuje, jak složité je získat relevantní verifikační 

data, jelikož generované sedimenty jsou záležitostí nejen desítek, ale často 

stovek let, kdy je jejich historie neznámá nebo velmi nejasná. Zejména u 

historických rybníků, jak bylo zmíněno, ale často také u novodobějších, není 

jednoduché a často je přímo nemožné dohledat informace o výstavbě. Tedy 

nějaký údaj o stáří sedimentů. V případě, že existuje informace o výstavbě, 

nejsou jasné údaje o případné těžbě sedimentů, která mohla proběhnout. 

Problematickým údajem může být také objemová hmotnost sedimentů. Jelikož 

model svými vstupními údaji (resp. celá metoda USLE) počítá s tunami/rok, resp. 

t/ha/rok, jsou i výsledky sedimentu v nádrži v těchto jednotkách. Pokud 

disponujeme např. zaměřením skutečného objemu sedimentu, nejistota ve 

stanovené objemové hmotnosti je zásadním údajem a výrazně ovlivňuje 

interpretaci výsledků. V neposlední řadě je nutné zmínit, že aktuální model odráží 

aktuální využití zemědělské půdy, aktuální vegetační pokryv – i když se 

zahrnutím osevních postupů z delších časových řad. Dále aktuální model terénu 

zohledňující překážky a bariéry. Stejně tak např. síť vodních toků včetně uměle 

vybudovaných kanálů, vodní nádrže a kaskády vodních nádrží apod. Pokud jsme 

tedy z pohledu verifikace nuceni jít do porovnávání historicky generovaných 

sedimentů – desítky a stovky let, dostáváme se spíše do teoretické roviny a 

nejistota stoupá. 

Transport sedimentu, zejména v České republice, nebyl dosud modelován 

v takové podrobnosti a velikosti zájmového území. Velmi často jsou realizovány 

podobné studie, ale věnují se zejména erozi půdy na izolovaných pozemcích a 

malým zájmovým celkům (Vopravil et al. 2013; Stašek 2016; Folkmanová 2017). 

Neřeší tedy transport mezi pozemky, ani dále do tokové sítě, a už vůbec ne 

zanášení vodních nádrží. 

I když mají prezentované metody své limity, není známa jiná zcela přesná 

metoda, která by pomohla kvantifikovat a kategorizovat riziko, porovnávat 

množství znečištění v uzávěrovém profilu (vodní nádrž), případně v částech 

vodních toků. I přesto, že verifikace ukazují, že k absolutním číslům je nutné 

přistupovat obezřetně, relativní porovnání lokalit je nenahraditelný a velmi cenný 

údaj. Dříve využívané empirické metody byly řešeny v  podrobnosti povodí IV. 

řádu (desítky až stovky km2), případně pro jednotlivé pozemky. Pro ně byly 

stanoveny transportní koeficienty, a tedy bilance transportovaného sedimentu. 
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Dnešní GIS přístup dovoluje známé a účinné metody aplikovat pro měřítko 

desítek tisíc km2 se zachováním základní podrobnosti (pixelu, tedy výpočetní 

jednotky v řádu m). Celá ČR řešena v 10m rozlišení tak nabízí cca 788 mil. pixelů - 

lze tedy také interpretovat jako 788 milionů lokalit s aplikovanou metodou do 

podrobnosti možného stanovení erozní ohroženosti či transportu splavenin. U 

Povodí Vltavy jde přibližně o necelých 300 mil elementů se stanovenou hodnotou 

– ať už ztráty půdy nebo přímo transportovaného sedimentu. 

Z pohledu vývoje digitálních technologií i otevřenosti datových podkladů 

lze mluvit o velmi příznivém vývoji. Např. databáze půdních jednotek BPEJ (pro 

odvození K faktoru) je dnes volně ke stažení v aktuální verzi na stránkách 

Státního pozemkového úřadu (SPÚ 2018). Databáze LPIS (zemědělská půda) je 

poskytována v aktuální verzi volně ke stažení z Ministerstva zemědělství (MZe 

2018). Digitální modely DMR4G a DMR5G (produkt laserového skenování) jsou 

volně přístupné k testování (i když jsou dále vázané licenčními podmínkami). Ve 

srovnání s vrstevnicovými modely nabízí vyšší přesnost a lepší popis morfologie 

a jsou tak obecně používané v dnešním hydrologickém modelování (Korres & 

Schneider 2018). Zejména morfologie, jako jedna ze základních charakteristik 

určujících míru eroze půdy, je velmi senzitivní na přesnost. Kvalitní datové 

podklady, které nebyly před několika lety dostupné, se stávají v České republice 

standardem. GIS analýzy jsou dnes obecně žádaným podkladem pro kvalitní 

schopnost rozhodování. 

Velmi důležité však je se v datech orientovat, umět s nimi pracovat, 

kontrolovat a zejména interpretovat výsledky výpočtů velmi opatrně. Zde platí, 

že pokud dodáme nekvalitní nebo nesprávná data do modelu, nikdy z něho 

nemůžeme dostat kvalitní výsledky. Příprava datových podkladů je tedy stěžejní 

částí jakékoliv GIS úlohy. 
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10 Závěr 

Celá disertační práce do jisté míry shrnuje zkušenosti a poznatky z průběhu 

celého studia, resp. všech vědecko-výzkumných aktivit, se kterými jsem přišel do 

styku. Práce jde svým rozsahem a náplní nad rámec dosud využívaných metod 

z pohledu rozsahu dat. 

V úvodu samotné disertační práce byla nejdříve autorem představena 

řešená problematika eroze půdy a následného transportu sedimentu. Rozebrán 

je proces eroze půdy i její formy, rozšíření a zejména následky. Představeny jsou 

i současné GIS trendy, které práce dále využívá. 

V dalších kapitolách je podrobně představena dále používaná metoda 

univerzální rovnice ztráty půdy (USLE) i distributivní model WaTEM/SEDEM. 

V rešeršní části je práce zaměřena právě na dosavadní aplikace modelu včetně 

verifikačních studií, které potvrzují použitelnost modelu a aplikovatelnost na 

podmínky v ČR. 

Představeno bylo zájmové území, které tvoří 58 uzávěrových nádrží, resp. 

jejich povodí. Tato povodí byla vybrána z důvodů nadměrné eutrofizace v nádrži 

způsobené mimo jiné fosforem z plošných zdrojů (eroze zemědělské půdy). 

Představené území má více než 31 000 km2, zaujímá tedy více jak třetinu rozlohy 

České republiky. Část území se nachází v zahraničí (Rakousko, Německo). 

Největšími zájmovými celky jsou povodí vodních nádrží Slapy a Nové Mlýny, které 

jsou srovnatelné co do velikosti, ale velmi odlišné dle využití území, morfologie i 

vodního režimu. Tyto celky byly v další části podrobeny podrobnější analýze 

z pohledu eroze a transportu sedimentu. Částečně jsou využity výsledky výpočtů 

z probíhající analýzy na povodí Vltavy. 

Výsledky výpočtů ukazují shrnutí nejvýznamnějších 58 uzávěrových nádrží 

a porovnání nádrží samotných stejně jako celých jejich povodí. Často diskutovaný 

problém plnění retenčního prostoru není pro většinu velkých uzávěrových nádrží 

zásadní. Toto je problém spíše menších nádrží na tocích. Pro uzávěrové nádrže se 

problematika týká spíše absolutního množství sedimentu v nádrži, problémů na 

přítocích či vázaných látek (fosfor) v nádržích, který funguje jako limitující prvek 

eutrofizačních procesů. 

Podrobněji představené celky Slapy a Nové Mlýny jsou největšími 

řešenými celky 12 – 13 tisíc km2. Dohromady produkují tato povodí téměř 6 

milionů tun erodovaného materiálu. Více jak 700 tisíc tun se dostává do vodních 

toků na povodí Nové Mlýny, resp. více jak 600 tisíc na povodí Slapy. Přibližně 60% 

těchto splavenin je zachyceno ve vodních nádržích na povodí Nové Mlýny a 

přibližně 78% v povodí Slapy. Na povodí Slapy je výrazně vyšší koncentrace 

drobných vodních nádrží, zejména v oblasti Třeboňska. Zatížení cílové nádrže 
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Nové Mlýny je pak každoročně 61 tisíc tun, pro Slapy 38 tisíc tun. Problematika 

sedimentů vodní nádrže Nové Mlýny byla diskutována s vedoucím úseku správy 

– Povodí Moravy s. p., který problémy se sedimenty potvrdil, zejména v oblasti 

Dyje na přítoku do vodní nádrže. V těchto místech jsou problémy se sedimenty 

doplněny o nežádoucí chemické látky z nedaleké rakouské továrny. Transporty 

sedimentu jsou pak vidět přímo z leteckých snímků, dochází zde k vytváření 

nežádoucích ostrovů v korytě. Povodí Moravy se problematikou nadále 

intenzivně zabývá a řeší možnosti případné ochrany. 

V rámci výpočtů jsou nastíněny také možnosti dalšího využití modelu 

WaTEM/SEDEM, zaměřené na ochranu formou zatravnění. Právě v případě 

vytipování exponovaných lokalit je možno přistoupit k modelování efektu 

opatření (např. zatravnění či obecně změna kultury). Na vybraných lokalitách byl 

prezentován efekt zatravnění nejen na erozi půdy, ale zejména na vstup do 

vodních toků a do cílové nádrže. V případě lokality typu Vrchlice je možno 

zatravněním 5 % pozemků dosáhnout snížení splavenin na vstupu až o 20 %. 

V případě 5 % nejsklonitější plochy (tedy ne celých pozemků) až snížení vstupu 

splavenin až o 30 %, což na Vrchlici znamená každoročně o cca 1300 tun 

splavenin méně. Nejnižší efekt (Fryšták, Stanovice) i tak znamenal snížení vstupu 

splavenin o téměř 10 %. Kdyby se povedlo dosáhnout podobného, i tohoto 

minimálního efektu, např. na povodí Nové Mlýny, pak by se do této vodní nádrže 

dostávalo o téměř 7500 tun splavenin méně. 

Poslední kapitola práce je věnována verifikaci výsledků. Jedinou vhodnou 

metodou verifikace je porovnání měřených a modelovaných hodnot 

v uzávěrových profilech vodních nádrží. Jsou uvedeny výsledky měření pro 15 

vodních nádrží včetně porovnání s výpočtovými hodnotami. Poukázáno je na 

nejistoty, které z takového porovnání vyplývají. Z nejdůležitějších je nutné zmínit 

často nejasné stáří sedimentů, odraz změn krajiny, zemědělství v kontextu 

současného (nikoliv historického) výpočtu. 

Lze konstatovat, že model WaTEM/SEDEM je vhodným a použitelným 

nástrojem pro predikci ztráty půdy, transportu splavenin i zanášení vodních 

nádrží. Zároveň se ukázal jako velmi vhodný k aplikaci scénářů ochrany, které 

pomohou prokázat efekt opatření i zhodnotit určité varianty – např. pro následné 

ekonomické zhodnocení efektivity opatření. 

Celkové zanášení nádrží vlivem eroze je v České republice velmi zásadní. 

Do 58 významných řešených nádrží každoročně vstupuje v celém jejich povodí 

celkem 1,23 mil. tun splavenin. Celkem 59 % z tohoto množství je zachyceno v 

nádržích, což znamená 726 000 tun (605 000 m3) sedimentu, který je v nádržích 

ročně ukládán. Do toků v rámci řešených povodí vstupuje ročně 1,91 mil tun 
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erozních splavenin, v rámci celé ČR lze odhadnout tento vstup extrapolovat na 

3,2 mil tun, tedy přibližně 2,6 miliónů m3. Dle měřených dat odchází ročně Labem 

v profilu Děčín průměrně 234 000 tun plavenin, v extrémních případech až 

550 000 (Mezinárodní komise pro ochranu Labe 2014) . Dle odhadů AOPK je v 

rybnících ČR uloženo 200 mil m3 sedimentů pocházejících z nadměrné eroze.  

I když tento stav vypadá jako velmi alarmující, závěrem této práce nemá 

být pro čtenáře propadnutí panice či deprese. Naopak je nutno si tuto skutečnost 

uvědomovat, upozorňovat na ni, diskutovat a nastartovat cílenou ochranu 

vodních zdrojů v celé České republice tak, aby zůstala zachována ve stejné nebo 

ještě lepší a udržitelné kvalitě i pro další generace. 
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